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Tweede druk

GORINCHEM - J. NOORDUUN EN ZOON N.V. - 1942

N. 1102

Voorwoord bij de 1 e druk

Daar mij uit ervaring de noodzakelijkheid gebleken is om van alle
dingen het „hoe” en „waarom” te vermelden, heb ik bij de samen
stelling van dit leerboek er steeds naar gestreefd, ieder onderwerp
zo duidelijk mogelijk te verklaren.
De uitgebreidheid waarmede de onderwerpen behandeld zijn, is
geschied evenredig met hun belangrijkheid. Zo is bijzonder veel
aandacht geschonken aan de begrippen ,,capaciteit” en „zelfinductie”
en aan de „wisselstroomtheorie”.
De toevoeging van een aanhangsel, waarin de eerste beginselen
der wiskunde en scheikunde behandeld worden, is een noodzakelijk
gevolg van het feit, dat deze onderwerpen door vele leerlingen
zeer slecht, of soms bijna in het geheel niet gekend worden. Dit
aanhangsel maakt echter niet de minste aanspraak op volledigheid.
Het is slechts bedoeld om als wegwijzer te dienen voor hen, die
deze onderwerpen nog bestuderen moeten; voor anderen, die ze
reeds eerder geleerd hebben, kan het dienen, om het geheugen wat
op te frissen.

Voor de aanduidingen van onderdelen in de figuren en bij het
gebruik van lettersymbolen in de formules, is zorgvuldig de hand
gehouden aan de normalisatiebladen, uitgegeven door het „Centraal
Normalisatie Bureau”; men raadplege daarom de lijst „Aanduidingen
van onderdelen in tekeningen’’ en de „Lijst
,,Lijst van gebruikte letter
symbolen en tekens”.
Het gebruik van kleine letters voor wisselstromen en -spanningen,
zoals dit in hoofdstuk VI is geschied, is weliswaar niet zo genor
maliseerd, doch dit is uitsluitend gedaan ter wille van de duidelijk
heid. Het normaalblad, waarin het gebruik van bepaalde letters
aanbevolen wordt, dateert nl. uit 1914, toen er op radiogebied nog
weinig gepubliceerd werd. De in dit blad voorkomende aanbeveling
om wissel- en gelijkstroomgrootheden beide met hoofdletters aan
te duiden, heb ik tot mijn spijt geen gehoor kunnen geven, zelfs
niet, aan het verzoek van het C. N. B. om de wisselstroomgrootheden van een index te voorzien. Dit laatste heeft nl. het bezwaar,
dat men dan bij de radiotechniek steeds in het gebruik van een
dubbele index vervalt, hetgeen de zaak niet bepaald duidelijker
maakt. Het zou daarom misschien beter zijn, wanneer de normen
in dit opzicht herzien werden en aangepast aan de gewijzigde om
standigheden, in het bijzonder in verband met de radiotechniek.

IV

Gaarne betuig ik mijn dank aan den heer L. F. Steehouwer, direc
teur van het Instituut voor Radiotelegrafie en Radiotechniek te
Rotterdam, die zo welwillend was mij ter zijde te staan bij het
doorlezen van copie en drukproef; in vele opzichten heeft dit bij
gedragen tot de taalkundige verbetering van <de tekst.
Ook den heer Ir. C. D. Grijns, directeur van de firma J. Noorduijn
en Zoon, breng ik op deze plaats mijn dank: voor de goede verzorging van deze uitgave.
Moge dit werk bijdragen tot de verbetering van het radio-onderwijs;
dit is de wens van den schrijver.
Rotterdam, Augustus 1936.

B. J. Oosterwijk.

Voorwoord bij de tweede druk.

i
De ontvangst, die de eerste druk van dit boek te beurt viel, heeft
onze verwachtingen verre overtroffen. Er is uit gebleken, dat door
zeer velen een meer uitgebreide behandeling van de leerstof op
hoge prijs gesteld wordt.

In deze nieuwe druk zijn enkele wijzigingen aangebracht. Toege
voegd werden o a. de bewijzen voor de gemiddelde- en de effec
tieve waarde van sinusvormige wisselstromen, alsmede een bewijs
voor de formule ter berekening van de capaciteit van een plaat
vormige condensator.

Moge deze nieuwe druk zich weer in dezelfde belangstelling verheugen als de voorgaande.
Rotterdam, Mei 1942.

B. J. Oosterwijk.

Inhoudsopgave.
Aanduidingen van onderdelen in tekeningen
Lijst van gebruikte lettersymbolen en tekens
Inleiding

blz.
X
XI
XII

HOOFDSTUK I.
Beginselen van de gelijkstroom.

par.

Inleidende begrippen
2. Drie fundamentele grootheden
3. Definitie der eenheden van stroomsterkte, spanning en
weerstand
4. Het verband tussen stroomsterkte. spanning en weerstand.
De wet van Ohm
5. Nadere beschouwing van het begrip spanning
6. De wet van Ohm voor een gesloten keten
7. Het verband tussen stroomsterkte en klemspanning. . .
8. Hoeveelheid electriciteit
9. Het berekenen van de weerstand van een draad ....
10. Invloed van de temperatuur op de weerstand
11. Serieschakeling van weerstanden
12. Spanningsdeling bij serieschakeling. Potentiometer . . .
13. Parallelschakeling van weerstanden
14. Stroomverdeling bij parallelschakeling
15. Gemengde weerstandsschakeling
16. Het electrisch vermogen
17. Electrische arbeid
18. Het rendement
19. Stroomdichtheid
20. Voorwaarde, waaronder een stroombron naar buiten de
grootste energie afgeeft
21. Het gebruik van grafische voorstellingen in verband met
verschillende electrische grootheden
a. Voorstelling van een gelijkstroom
b. Voorstelling van een hoeveelheid electriciteit . . . .
c. Gemiddelde stroomwaarde
d. Spanningsdeling in serie-geschakelde weerstanden . .
e. Voorstelling van de wet van Ohm
/• Het verloop van de stroomsterkte en de klemspanning
bij verschillende waarden van de uitwendige weerstand.

1
4

6
8
13
15
19
23
24
28
30
32
37
42
44
47
49
51
54

56
59
60
61
61
62
64
69

VI

par.
21. g.

blz.

Verband tussen het inwendig-energie-verlies, de nut
tige energie en het rendement van een stroombron.

73

HOOFDSTUK II.
Chemische werking van de electrische stroom.

Galvanische elementen. Accumulatoren.

Ontleding door de electrische stroom....................................... 79
Werking van het galvanisch element............................................. 80
Het polarisatie-verschijnsel............................................................. 82
Het element van Leclanché............................................................. 84
Droge elementen.................................................................................. 85
Verschillende schakelingen van elementen. Ontwikkeling
van maximale stroomsterkte door een batterij .... 86
a. Serieschakeling.................................................................................. 87
b. Parallelschakeling............................................................................. 88
Gemengde schakeling.................................................................. 92
d. Schakeling, waarbij door een batterij in een gegeven
R de grootst mogelijke stroomsterkte ontwikkeld
94
wordt..............................................................................................
94
Oppositieschakeling
.......................................................................
e.
28. De loodaccumulator............................................................................ 97
a. Algemeen............................................................................................ 97
b. Inrichting............................................................................................ 98
c. Werking............................................................................................ 100
d. Kentekenen van het einde der lading en ontlading. 102
e. Wenken voor het gebruik en onderhoud van een accu. 106
f- Het sulfateren.................................................................................... 108
9- Het conserveren van een accu..................................................... 109
h. Berekeningen over het laden en ontladen van accu’s . 110
29. De nikkel-ijzeraccumulator . . . . •..................................... 118

22.
23.
24.
25.
26.
27.

HOOFDSTUK III.
Statische electriciteit.

30. Geleiders en isolatoren. Isolatieweerstand,
120
31. Wrijvings-electriciteit.
Electrische lading. Begrippen positief en negatief
. 124
32. Het electrische veld. I
Electroscoop. Statische inductie . . 129
33. Het begrip capaciteit.
. 135

i

1

VII

par.
34. De condensator ....................................................................................
35. Het electrisch veld bij een condensator..................................
36. Serieschakeling van condensatoren.......................................
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

.
.
.
.
.

blz.
138
146
150
155
157

Spanningsdeling bij serie-geschakelde condensatoren
Parallelschakeling van condensatoren..................................
Ladingsverdeling bij parallel geschakelde condensatoren. 159
Gemengde-schakeling van condensatoren.................................... 161
Gedrag van het diëlectricum. Diëlectrische-constante.
Restlading............................................................................................... 164
Berekening van de capaciteit van een plaatvormige con
densator ..........................................................................................
. 170
Het arbeidsvermogen van de condensatorlading . . . . 177
De verliezen, die in een condensator optreden .... . 181
Doorslagspanning. Proefspanning. Bedrijfsspanning. . . 184
Practische uitvoering van condensatoren, die in de radio
techniek worden toegepast.
a. Algemeen.......................................................
. 191
b. De wikkelcondensator.................................
. 192
c. Stapelcondensatoren.......................................
. 194
cl. De Leidse fles..................................................
. 196
e. De draaicondensator.......................................
. 198
Het doormeten van defecte condensatoren
. 207

HOOFDSTUK IV.
Magnetisme.

48. Fundamentele begrippen.......................................................
49. Wet van Coulomb. Theorie van Weber......................
50. Magnetische inductie. Remanent magnetisme. Perma.
nente magneet.........................................................................
.
51. Het magnetische veld. Begrip veldsterkte . . .
.
52. Het gedrag van ijzer in een magnetisch veld . .
.
53. Magnetiseringskromme. Hysteresislus.......................
54. Enkele opmerkingen over vormen en eigenschappen van
magneten..........................................................................................

212
214

218
220
225
227
233

HOOFDSTUK V.
Electromagnetisme.

55. De electrische stroom veroorzaakt een magnetisch veld. 237
56. Inductie-verschynselen............................

• 245

VIII
par.
57. Nadere beschouwingen over de Inductiewet van Faraday.
Regel van Maxwell. Wet van Lenz
58. Het gebruik van de grafische voorstelling in verband met
de inductiewet van Faraday
59. Zelfinductie
..............................................................
60. Wederzijdse inductie
61. Serie- en parallelschakeling van zelfinducties. De variometer
62. Het gedrag van een spoel bij stroomveranderingen. Veldenergie. Extrastroom
63. Het ontstaan van wervelstromen
64. Huid-effect
65. Het afschermen van spoelen
............................
66. Spoelen mèt en spoelen zonder ijzerkern
67. De verliezen die in spoelen optreden
68. Verschillende manieren van wikkelen
69. De wet van Biot en Savart

blz.
253

259
265
272
276

283
293
298
300
305
308
310
315

HOOFDSTUK VI.
Theorie der wisselstromen.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Enkele fundamentele begrippen.............................................
.
.
Het begrip hoeksnelheid..............................................................
Het ontstaan van de sinusvormige wisselstroom . .
.
De gemiddelde waarde van wisselstromen en wisselspan
ningen
De effectieve waarde van wisselstromen en wisselspan
.
ningen .................................................................................................
De vormfactor.................................................................................... .
De begrippen faze en fazeverschuiving.................................. .
Vectoriële voorstelling van wisselstroomgrootheden . . .
Het optellen van wisselstroomgrootheden............................ .
Over het practisch gebruik van vectoren............................ .
Het gedrag van een Ohmse weerstand voor de wisselstroom.
De weerstand van een condensator voor de wisselstroom.
De capaciteit veroorzaakt 90° fazeverschuiving ....
De stroom door een condensator is een wattloze stroom.
Inductieve reactantie
De zelfinductie veroorzaakt 90° fazeverschuiving. . . .
De stroom door een zelfinductie is een wattloze stroom .
Zelfinductie, capaciteit en ohmse weerstand in serie in
een wisselstroomkring. Spanningsdeling

320
326
329
338

344
352
353
358
363
373
376
380
393
398
403
408
413

417

IX

blz.
424
429

par.
88. Spanningsdriehoek...................................................................................
89. Weerstandsdriehoek..............................................................................
90. Parallelschakeling van capiciteit, zelfinductie en ohmse
weerstand. Stroomdeling. Stroomdriehoek. Vermogendriehoek .
....................................................................................
91. Gemengde schakelingen van R, L en C.......................................

436
446

AANHANGSEL.
Wiskundig gedeelte.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

.
Algemeen..................................................
.
Evenredigheden en vergelijkingen
.
Machten..................................................
.
Wortels..................................................
.
Enkele nuttige wenken ....
.
Driehoek...................................................
.
Cirkel........................................................
.
Functies..................................................
.
Grafische voorstellingen ....
.
Projecties..................................................
.
Goniometrische verhoudingen . .
.
Ontstaan van de sinuslijn . . .
Tabel van goniometrische functies voor hoeken van 0°
tot 90° ..........................................................................................................
a2
a; 7r • a ; TT • -jTabel: a; a-;

455
456
457
458
460
461
461
463
465
469
469
471
475
476

Opmerkingen over scheikundige verbindingen.
13. Het gebruik van scheikundige formules.......................
14. Electrolyse van verdund zwavelzuur............................
15. Polarisatie. Principe van de accumulator ....

. 477
. 479
. 480

Bepaling van het s.g. van vloeistoffen.

16. Begrip soortelijk gewicht..................................
17. Principe en inrichting van de zuurweger

Alfabetisch register.

481
481

I
I

Aanduidingen van onderdelen in tekeningen.

inductie-vrije
weerstand;
ohmse weerstand.

galvanisch element
of accumulator.

inductieve weer
stand; smoorspoel.

batterij van ele
menten of accu’s.

draadkruising
zonder verbinding.

draad verbinding.

•WWW*

impedantie;
ohmse plus induc
tieve weerstand.

inductieve weer
stand met ijzeren
kern; smoorspoel
met ijzeren kern.
capacitieve weer
stand ;condensator

I

ï

draadaftakking.

schakelaar.

gloeilamp.
regelbaarheid zon
der onderbreking.
beweegbaar
contact.

regelbare (varia
bele) condensator.

regelbare ohmse
weerstand.
aanwijzend instru
ment; met:
A v. ampèremeter.
V „ voltmeter.
W ,, wattmeter.
f2 ,, ohmmeter.
generator, met:
= v. gelijkstroom.
% v. wisselstroom.
motor, met:
= v. gelijkstroom.
v. wisselstroom.
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Lijst van gebruikte lettersymbolen en tekens.

Electrische en andere grootheden.

EMK of E — Electromotorische
kracht,
V
spanningsval (po
tentiaal verschil).
R
- weerstand,
Z
impedantie,
I
stroomsterkte.
. hoeveelheid electriQ
citeit.
W
vermogen, energie.
A
— arbeid.
magnetische
krachtstroom
H
magnetische veld
sterkte.
B
- magnetische
inductie.
- coëfficiënt van per
/•*
meabiliteit.
L
- coëfficiënt van zelfinductie.
M
coëfficiënt van we
derzijdse inductie.

w
P
c

=
=
=

f

C
T
f
a

n
V
t
1
d
q
A
s
k

-■
-

—

_=
=
=
—

aantal windingen.
temperatuurscoëfficiënt.
soortelijke weerstand.
soortelijk geleidingsvermogen.
diëlectrische constante.
electrische capaciteit.
tijd ener periode.
frequentie.
hoeksnelheid (cirkel-frequentie).
hoek van 1fazeverschuiving.
toerental per minuut,
rendement.
temperatuur; tijd.
lengte.
diameter; afstand.
oppervlak.
zéér kleine verandering.
stroomdichtheid.
kracht.

Eenheden.
volt
ohm
ampère
coulomb
ampère-uur
watt
joule

V
2

A
C
Ah
W
J

volt-ampère
watt-uur
henry
farad
nanofarad
picofarad
hertz

millioen of mega (10G)
millioenste of micro (10-6)

VA
Wh
H
F
nF
pF
Hz

paardekracht
pk
kilogram-metei' kgm
calorie
cal
gram
g
meter
m
uur
h

Voorzetsels.
M
duizend of kilo (10
(W3)
3)
duizendste of milli (10-3)
cc

Leestekens.

co oneindig groot
/ / evenwijdig aan

> groter dan
< kleiner dan
/ hoek

::

evenredig met

— tot

k
m

Inleiding.

De tijd is reeds lang voorbij, dat op het examen voor Radiotelegrafist het vak „techniek" slechts bijzaak was; tegenwoordig
weegt dit deel voor de meeste candidaten het zwaarst; Niet omdat
dit vak strenger beoordeeld wordt, maar omdat het, in tegenstelling
met de andere vakken, die gebaseerd zijn op aanleg (seinen en
opnemen) en geheugen (voorschriften en aardrijkskunde), hier
uitsluitend neerkomt op een goed „begrip". De techniek is iets
dat men niet uit het hoofd leren kan, maar men moet het begrijpen
Zeker zal het daarom nuttig zijn hier te wijzen op de verkeerde
manier, waarop door velen de techniek bestudeerd wordt. Hier
mede wordt bedoeld, dat er zo vaak een „uit het hoofd geleerd
lesje van gemaakt wordt Zo komt het herhaaldelijk voor, dat
candidaten op het examen de formules uit het hoofd kunnen op
dreunen, maar zodra er iets gevraagd wordt, dat op die formules
betrekking heeft, blijft de betrokkene het antwoord schuldig.

De hoofdoorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat er tijdens de
studie veel te weinig aandacht besteed wordt aan het maken van
vraagstukken over de behandelde theorie. Er kan daarom niet met
voldoende nadruk op gewezen worden, dat men, vooral in het
begin, het maken van vraagstukken als hoofdzaak moet beschouwen.
Het zoeken naar de oplossing van een vraagstuk is de
enige manier, om een goed „inzicht" in de theorie te verkrijgen.
Bij de toepassing van de verschillende formules dient men zich
vooral te houden aan de letters die daarin aangegeven zijn. Deze
letters zijn genormaliseerd en behoren daarom door iedereen op
dezelfde manier gebruikt te worden. Verder zal het aanbeveling
verdienen dat men, alvorens met hoofdstuk I te beginnen, eerst
het wiskundig gedeelte van het aanhangsel bestudeert. De rest
van het aanhangsel dient als inleiding tot hoofdstuk II,

HOOFDSTUK I.

Beginselen van de gelijkstroom.

§ 1.

Inleidende begrippen.

Electriciteit was reeds in de oudheid bekend. Wij zullen niet
trachten een verklaring te geven van wat electriciteit eigenlijk is.
Dit ligt niet in het minst op onze weg, want om er practisch mede
te kunnen werken, is het niet nodig het wezen der electriciteit
nader te leren kennen. In de navolgende hoofdstukken zullen wij
ons uitsluitend bemoeien met de gedragingen en de toepassingen
der electriciteit. Deze gedragingen vinden steeds plaats volgens
vaste regels en wetten. Hierover stelt men formules op. Deze
formules zijn er voor, om het rekenen en het practisch denken en
doen te vergemakkelijken. Een grondige kennis van alle wetten,
regels en formules is daarom een strikte noodzakelijkheid.
Het juiste begrip van een formule schuilt echter niet in de kennis
van de letters, waaruit zij is samengesteld, maar in het doorgronden
van de betekenis, die deze letters hebben. De enige mogelijkheid
om hiertoe te geraken is, dat men iedere formule leert gebruiken
door het maken van een groot aantal toepassingen.

De wetenschap, die zich bezig houdt met de gedragingen en toe
passingen van de electriciteit, noemt men de electrotechniek. Er
wordt wel eens door enkelen, die nog het begin der electrotech
niek beoefenen, opgemerkt, dat dit zo moeilijk is, omdat men de
electriciteit niet zien kan. Dit behoeft echter nog geen bezwaar te
zijn. Er zijn immers tal van andere dingen, die men bestudeert
en waarover men berekeningen maakt, schijnbaar gemakkelijker,
maar die men toch evenmin met het oog kan waarnemen, zoals
geluid, lucht, warmte enz. Wel heeft de ervaring geleerd, dat men
vlugger tot een goede voorstelling van een en ander geraakt, wan
neer men zich voor de electriciteit eerst even iets anders in de
plaats denkt, waarvan men zich, op grond van de ervaringen die
men in het dagelijks leven heeft opgedaan, een beter denkbeeld
kan vormen. Daarom zullen we, terwille van de duidelijkheid, in
sommige gevallen de electriciteit vergelijken met water of gas, want
inderdaad komen hun gedragingen vaak met elkaar overeen.
Electriciteit moet men zich denken te bestaan, evenals water, uit
Oosterwijk. Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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een groot aantal zeer kleine lichaampjes of deeltjes. Ieder van die
lichaampjes vormt een kleinste deeltje der electriciteit. Dit kleinste
deeltje heet een elèctron. Een hoeveelheid electriciteit is dus niets
anders dan een hoeveelheid electronen. Zo’n hoeveelheid kan in
rust verkeren, maar kan ook in beweging zijn. De leer van de
rust- of evenwichtstoestanden heet „statica ”. Daarom wordt electrici
teit, die in rust verkeert, statische electriciteit genoemd. De leer
der bewegingstoestanden heet „dynamica”. Daarom noemt men be
wegende electriciteit ook wel dynamische electriciteit.
Zodra de electronen in beweging geraken, spreekt men van een
electrische stroom of kortweg van een stroom. De inrichting of
het toestel, dat in staat is om die beweging te veroorzaken, noemt
men in het algemeen een stroombron. Een voorbeeld hiervan is
de dynamomachine. Uit het bovenstaande blijkt, dat een stroom
bron geen electronen fabriceert, want die zijn en blijven steeds in
iedere kring aanwezig. Zij veroorzaakt alleen hun beweging. Het
zijn derhalve steeds dezelfde electronen die in de kring circuleren.
We merken dit nadrukkelijk op, omdat de beginneling vaak op
een dwaalspoor gebracht wordt door foutieve benamingen en uit
drukkingen die in omloop zijn en die zeer misleidend kunnen werken,
zoals bijvoorbeeld „stroomverbruikstoestellen”. Deze uitdrukking
is geheel onjuist, want men kan geen „stroom” (beweging) verbruiken.
Als dit waar was, zou bij een electrische lamp, daar, waar de
electriciteit de lamp verlaat, minder stroom moeten vloeien dan
aan de andere zijde, waar de electriciteit de lamp binnentreedt.
Immers, de lamp zou de stroom ten dele verbruikt moeten hebben . . .
Natuurlijk is dit te dwaas om over te spreken, maar toch vindt
men er een verklaring in voor het feit, dat er zovelen zijn, die,
door het gebruik van verkeerde benamingen, zich een foutieve
voorstelling van een en ander vormen. Nogmaals, stroom kan men
niet verbruiken. Wat er wel verbruikt wordt is de arbeid, die
door de stroom verricht wordt. Juister nog is het, wanneer we
zeggen, dat die arbeid omgezet wordt in een andere vorm.
De stroom kan op verschillende manieren arbeid verrichten. Wan
neer hij door een gloeilamp gaat, veroorzaakt hij licht. Stuurt men
de stroom door een electrische kachel of door een electrische
kookpan, dan veroorzaakt hij warmte. Brengt men een kompas in
de nabijheid van een draad, waar stroom doorheen gaat, dan ver
toont de naald een afwijking. Er wordt hierbij arbeid verricht, die
het gevolg is van magnetische werking. Een electromotor, waar
een stroom door vloeit, gaat draaien en is daardoor in staat om
mechanische arbeid te leveren. Verder blijkt ook nog, dat een
electrische stroom in staat is om in bepaalde vloeistoffen chemische
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arbeid te verrichten. Hierop berust o.a. het verzilveren of yernikkelen van voorwerpen. In fig. 1 is een en ander in beeld gebracht.

STROOMBRON

Fig. 1.

Op een dynamomachine zijn een aantal verbruiksapparaten aan
gesloten (let wel. geen sfroomverbruiksapparaten). De lamp geeft
licht; de kookpan geeft warmte; de kompasnaald stelt zich in; de
motor gaat draaien; een voorwerp wordt verzilverd. Al deze
arbeidsvormen worden door één en dezelfde stroom tot stand ge
bracht. Om deze stroom te kunnen meten zijn een paar meters
aangebracht, een in de uitgaande leiding en een in de terugkomende
leiding. Het blijkt nu, dat die meters precies hetzelfde aanwijzen.
We zien hieruit wel het beste, dat de stroom niet verbruikt is.
Integendeel, er gaat een even sterke stroom aan de ene kant de
stroombron uit, als er aan de andere kant weer binnenkomt. We
komen hierdoor duidelijk tot het begrip, dat stroom niets anders
is dan de beweging der electronen.
Maar wie levert nu eigenlijk de totale arbeid, die de stroom op
zijn weg verricht? Wel, de stroombron natuurlijk en deze ontvangt
die op zijn beurt weer van de aandrijvende stoommachine, enz. enz.
Alles komt weer neer op de bekende natuurwet, dat er geen arbeid
verloren gaat, maar dat er slechts omzetting plaats vindt van de
ene arbeidsvorm in de andere. Bij dit alles heeft de stroom als
het middel gediend om die omzetting te doen plaats vinden.
In verband met het bovenstaande zij opgemerkt, dat men inplaats van
de naam „stroombron" ook de benaming „energiebron" gebruiken kan.
Samenvatting.
„Stroom” is de „beweging” der electronen.

De stroom is in staat om op zyn weg arbeid te
verrichten. (Om te zetten in een andere vorm).

Vóór en achter een verbruikstoestel meet men de
zelfde stroom.
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§ 2.

Drie fundamentele grootheden.

In de vorige paragraaf werd gesproken over de stroom, als zijnde
de beweging der electronen. Het zal een ieder wel zonder meer
duidelijk zijn, dat een beweging niet uit zichzelf tot stand komt,
maar dat er een kracht nodig is om die beweging te veroorzaken
en te onderhouden. Een logische gevolgtrekking hieruit is weer,
dat de electronen op hun weg tegenstand of weerstand ondervinden.
Immers, ware er geen tegenstand dan was er ook geen kracht nodig
om de beweging te onderhouden en uit ervaring weet men, dat
dit in strijd is met de werkelijkheid.
We hebben hiermede kennis gemaakt met de drie grootheden, die
in de electrotechniek wel de belangrijkste plaats innemen.
1°. De stuwkracht als oorzaak der beweging.
2e. De beweging (stroom) of verplaatsing der electronen.
3e. De tegenstand die de electronen op hun weg ondervinden.
Van nu af aan zullen we uitsluitend de technische benamingen
gaan gebruiken, die hiervoor bestaan.
De kracht (stuwkracht), die de oorzaak is van de beweging der
electronen, noemt men electro-motcrische kracht (motorisch wil
zeggen bewegend) en kort dit af met EMK of E.
Als de EMK een electronenbeweging veroorzaakt en men neemt
in de leiding een weerstand op (biedt daarmee tegenstand aan de
electronenstroom), dan ontstaat tussen de uiteinden van deze weer
stand een drukverschil of potentzaaZverschil. Dit potentiaalverschil
wordt ook wel met de naam spanningsverschil of kortweg met
spanning aangeduid. Men dient dus wel in te zien, dat er onder
scheid gemaakt wordt tussen de EMK. als zijnde de oorzaak der
electronenbeweging en het spanningsverschil of de spanning, als
zijnde het gevolg der electronenbeweging.
Later zal blijken, dat de EMK altijd gelijk is aan de som van alle
in een keten optredende spanningsverschillen.
In verband hiermede spreekt men in fig. 1 van de spanning waarop
de lamp brandt; het spanningsverschil aan de klemmen van de
kookpan enz., maar men spreekt van de EMK. die door de dynamo
wordt opgewekt. Uit fig. 1 blijkt reeds, dat de EMK de som van
alle spanningen is, die in de keten werkzaam zijn. Voortaan zullen
we die spanningen, ter onderscheiding van de EMK, steeds aan
duiden met de letter V. *)

De technische benaming voor de beweging der electronen is stroom.
Reeds werd gezegd, dat de electronen aan de ene kant de stroom
bron verlaten en aan de andere kant de stroombron weer binnen-

i) Voor de gebruikte letters zie inleiding.
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treden. Er vindt zodoende een kringloop plaats. Daarom spreekt
men van een stroomkring of stroomketen. Men zou de beweging
van de electronen als het ware kunnen vergelijken met de bewe
ging van de bakken van een baggermolen. Ook die leggen iedere
keer weer dezelfde weg af. Iedere bak doorloopt elk uur tientallen
malen dezelfde weg. Zo doet ook de electriciteit in een stroom
kring. Maar die gaat veel sneller. De voortplantingssnelheid van
de electriciteit bedraagt vele millioenen Km per sec. Wanneer men
deze kring ergens verbreekt, zodat de electronen niet meer kunnen
stromen, dan zegt men, dat de kring niet meer gesloten is. Hieruit
volgt, dat er alleen dan een stroom kan vloeien, wanneer er in
een gesloten keten een EMK werkzaam is.
Om met stromen te kunnen rekenen moet men het begrip sterkte
invoeren. Dit wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.
Om de sterkte van een stroom of stro&msterkte te kunnen aan
duiden gebruiken we steeds de letter /.
Voor de tegenstand, die de electronen op hun weg ondervinden,
gebruikt men de naam weerstand en weerstanden worden steeds
aangeduid met de letter R. De weerstanden, zoals die in een
stroomkring voorkomen, kunnen van zeer verschillende aard zijn.
In fig. 1 vormen de lamp, de kookpan, het kompas, de motor en
het zilverbad alle een weerstand. Maar ook de stroommeters en
de verbindingsdraden bieden weerstand, en door de dynamomachine
gaan de electronen evenmin uit zichzelf. Echter zijn de weerstanden,
die de verschillende onderdelen van de keten bieden, niet even
groot. Zo zullen de verbruikstoestellen, zoals de kookpan, enz.
veel meer weerstand bezitten dan de stroommeter en dan de ver
bindingsdraden.
Men zou nu op het denkbeeld kunnen komen om op te merken,
dat het misschien practischer geweest zou zijn, de weerstand van
de kookpan, enz. ook klein te houden, omdat de electronen er dan
gemakkelijker doorheen zouden gaan. Wie dat gedacht had, be
grijpt nog niet goed de betekenis van de weerstand in een kring.
Waar weerstand ondervonden wordt, moet arbeid verricht worden
om die weerstand te overwinnen en dat is het juist, waar het om
begonnen is. De door de stroombron geleverde electrische arbeid
moet, ter plaatse waar de weerstand zich bevindt, omgezet worden
in een andere vorm. Wanneer we de zaak eens omdraaiden door
de stroombron en de verbindingsdraden veel weerstand te geven
en daarop een kookpan aan te sluiten met weinig weerstand, dan
zou het gevolg hiervan zijn, dat de stroombron en de verbindings
draden gloeiend heet werden, terwijl de kookpan koud bleef.
Ieder zal nu wel begrijpen, dat de (schadelijke) weerstanden van
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de verbindingsdraden en
(
van de stroombron zo klein mogelijk gehouden moeten worden ten opzichte
.
: van de (nuttige) weerstanden
der verbruiksapparaten.

Natuurlijk gaat het niet op, dat men stroombronnen en verbruiksapparaten altijd tekent zoals in fig. 1 afgebeeld is. Dit zou te veel
tijd kosten. Daarom heeft men bepaalde tekens gekozen om de
onderdelen, waaruit een stroomkring samengesteld is, schematisch
te kunnen voorstellen. Deze tekens zijn alle genormaliseerd en
voor in dit boek afgebeeld.
Samenvatting:

E M K of E is de totale door de stroombron opge
wekte stuwkracht.
Als in de-stroombaan een tegenstand opgenomen
wordt, ontstaat over die weerstand een spanningsval
of spanning die aangeduid wordt met V.
In een gesloten kring is de EMK altijd gelijk aan
de som van alle in die kring optredende spannings
verschillen.
K is de weerstand, die de electronen op hun weg
ondervinden.
I is de sterkte van de stroom.

§ 3.

Definitie der eenheden van stroomsterkte, spanning en
weerstand.

Wanneer gesproken wordt over de lengte van een voorwerp, dan
kan men zich hiervan slechts een voorstelling vormen, wanneer
men kan uitgaan van een eenmaal aangenomen lengte-eenheid.
Zonder deze aangenomen eenheid kan geen enkele lengte gemeten
worden.
Het bovenstaande geldt niet alleen voor de lengte, maar in het
algemeen voor alle grootheden, waarmee gerekend wordt. Echter
is men volkomen vrij in de keuze der eenheid. Wel dient men er
om te denken, dat die eenheid nimmer verloren kan gaan.
Stel, men nam een of andere stok als lengte-eenheid, dan zou, als
dit ding brak of verbrandde, de eenheid voorgoed verdwenen zijn.
Dit mag natuurlijk niet. De eenheid moet zo gekozen zijn, dat zij
altijd opnieuw teruggevonden kan worden.
Als lengte-eenheid heeft men een bepaald deel van de aardomtrek
genomen en noemt dit de centimeter. Als tijdseenheid nam men
een bepaald deel van de tijd, waarin de aarde eenmaal om haar
as draait; deze tijdseenheid heet seconde. Verder heeft men de
eenheid van massa aangenomen als die, welke vertegenwoordigd
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wordt door een kubieke cm water, bij een temperatuur van 4°
Celsius. Dit is de grammassa of kortweg gram. Het blijkt nu
verder, dat alle andere grootheden, zoals oppervlakte, snelheid,
arbeid, enz. weer gemeten kunnen worden in eenheden, die afgeleid
zijn uit de drie hiervoor genoemde, cm - g - sec. Daarom wordt
het maatstelsel, waarin deze drie eenheden als basis dienen, het
c-g-s stelsel genoemd.
Ook alle electrische eenheden kunnen afgeleid worden uit de cm,
g en sec. Zo definieert men de eenheid van weerstand als een
kwikzuil of kwikkolom die een lengte heeft van 106,3 cm, een
doorsnede van 1 mm- en een temperatuur van 0" Celsius. Deze
weerstandseenheid heet ohm. (Het woord ohm wordt meestal ver
vangen door de hoofdletter O van het Griekse alfabet. Deze letter
heet omega en wordt geschreven ft). Wanneer nu b.v. een gloei
lamp een weerstand biedt, die 880 maal zo groot is als de omschreven
ohm, dan duidt men dit aan door te schrijven 7\ = 880 ft.
Daar men in de electrotechniek veel te maken heeft met zeer grote
en zeer kleine waarden, gebruikt men de volgende afkortingen.
A*
m

K
M

voor
voor
voor
voor

micro of millioenste deel
milli of duizendste deel
kilo of duizend
mega of millioen.

Het teken A* (mu) is de kleine letter m uit het Griekse alphabet.
Vooreen weerstand van 0,00003 ft kan men derhalve ook schrijven
30,ft (microhm). Voor een weerstand van 250 000 ft schrijft men
0,25 M ft (megohm).

In plaats van aan te duiden hoe groot de weerstand is, die de
stroom ondervindt, kan men natuurlijk ook spreken van de geleid
baarheid, die een stroom ondervindt. Immers, geleid'en is het om
gekeerde van weerstand bieden. Men gebruikt daarom ook wel het
begrip geleidingsvermogen en verstaat daaronder het omgekeerde
van de weerstand.
Wanneer van een draad R = 8 ft, dan biedt die draad 8 maal zo
veel weerstand als een draad van 1 ft, maar omgekeerd kan men
dan ook zeggen, dat die draad de stroom 8 maal zo slecht geleidt
als een draad van 1 ft dit doet. Dit laatste drukt men dan uit door
te zeggen, dat het geleidingsvermogen
is. Vroeger rekende men
uitsluitend met het geleidingsvermogen en had hiervoor de eenheid
Siemens. Deze eenheid is later in onbruik geraakt. We hebben echter
het begrip geleidingsvermogen genoemd, omdat, zoals later zal blijken,
dit begrip in sommige gevallen de zaak veel duidelijker maakt.
In de vorige paragraaf werd reeds gezegd dat men, om stromen
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met elkaar te kunnen vergelijken, het begrip stroomsterkte moet
invoeren. De sterkte van een stroom wordt ook wel de intensiteit
van een stroom genoemd. Van water zou men kunnen zeggen, dat
de stroom intensiever is, naarmate zich per seconde een grotere
hoeveelheid verplaatst. Dienovereenkomstig kan men zich de electrische stroomsterkte voorstellen als de hoeveelheid electriciteit, die
zich per seconde voorbij een bepaald punt van een leiding verplaatst.
Ter omschrijving van de eenheid van stroomsterkte komen we even
terug op hetgeen gezegd werd in § 1, n.1. dat de stroom in staat is
om chemische arbeid te verrichten. Men kan dit als volgt aantonen.
In een glazen bak, die gevuld is met een bepaalde vloeistof, die
de electrische stroom geleidt, hangt men een stukje zilver en een
ander metalen voorwerp, b.v. een stukje koper. Stuurt men ver
volgens de stroom door de vloeistof, in de richting van zilver naar
koper, dan blijkt na enige tijd, dat het koperen voorwerp zich met
een laagje zilver bedekt heeft. Na meting blijkt, dat de gewichtstoename van het koperen voorwerp even groot is als de gewichtsafname van het zilveren voorwerp. Er vindt een zilverneerslag
plaats op het koperen voorwerp. Hetzelfde geschiedt ook met andere
metalen. Als eenheid van stroomsterkte heeft men aangenomen de
sterkte van een stroom, die in 1 seconde een zilverneerslag ver
oorzaakt van 1,118 mg. Deze eenheid heet ampère.

Tenslotte rest ons de definitie van de eenheid, waarin de EMK en de
spanning gemeten worden, de volt (V). Gebruik makende van de
reeds omschreven eenheden ampère en ohm, kunnen we de volt
definiëren als de stuwkracht die nodig is om in een kring met een
weerstand van 1 ohm een stroom met een sterkte van 1 ampère
te ontwikkelen.
Samenvatting:
De ohm is de weerstandseenheid, komt overeen met
een kwikkolom van 106,3 cm lengte en 1 mm- door
snede bij 0° C.
De ampère is de eenheid van stroomsterkte, komt
overeen met een zilverneerslag van 1,118 mg in 1 sec.
De volt is de eenheid van potentiaalverschil. 1 volt
is de spanning, die ontstaat over een weerstand van
1 ohm als er een stroomsterkte van 1 ampère door
gaat.

§ 4-

Het verband tussen stroomsterkte, spanning en weerstand»
De wet van Ohm.

Tussen de drie hiervoor genoemde grootheden bestaat een nauw
verband. Dit verband werd door Ohm in een formule vastgelegd
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en naar hem de wet van Ohm genoemd. In al haar eenvoud mag
de wet van Ohm wel haast de meest belangrijke wet uit de gehele
electrotechniek genoemd
w
t erworden,
is bijnawant
geen berekening
o£ beschouwing, waarin zij niet gebruikt wordt.
Alvorens onze gedachten te bepalen tot de electrische stroom,
willen we weer eerst even met een watervoorbeeld beginnen.
In fig. 2 is een waterreservoir afgebeeld, waarin van onderen een
kraan aangebracht is. Wanneer we de begrippen spanning, stroomsterkte en weerstand op fig. 2 in toepassing gaan brengen,
i ■
i
dan moet onder spanning verstaan worden
i
de druk, die het water op de opening van
V
I
de kraan uitoefent. De druk of spanning
R
wordt bepaald door de hoogte van de vloeistofspiegel.
De weerstand wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de opening in het kraantje.
Geheel dichtgedraaid is R oneindig groot;
zo ver mogelijk opengedraaid is R het kleinst. Het aantal liters
water, dat per seconde uit het kraantje stroomt, is de stroomsterkte ƒ.
Veronderstellen we eerst, dat, door regelmatige bijvulling, de hoogte
van het water altijd gelijk blijft, dan wil dit zeggen, dat V con
stant is. (Hetzelfde heeft men bij de stadswaterleiding). Nu weet
ieder uit ervaring, dat de stroomsterkte groter wordt naarmate men
het kraantje verder open draait en omgekeerd, dat de stroomsterkte
kleiner wordt, als men het kraantje meer dicht draait. Daar nu het
kraantje-open-draaien overeenkomt met minder weerstand en het
kraantje-dicht-draaien met meer weerstand, zo volgt uit het boven
staande, dat bij constante spanning of druk de stroomsterkte toe
neemt, naarmaate de weerstand afneemt en omgekeerd, dat de
stroomsterkte kleiner wordt, wanneer de weerstand groter wordt.
Wiskundig drukt men dit uit door te zeggen, dat bij constante
druk de stroomsterkte ompe/ceerd-evenredig is met de weerstand.
Nu kunnen we het onderlinge verband ook nog eens nagaan bij
gelijkblijvende weerstand. Dit komt hiermee overeen, dat we het
kraantje tot een zekere wijdte open draaien en er dan verder niet
meer aan komen. De druk wordt nu niet meer constant gehouden
door bijvulling van het reservoir, zodat, naarmate er meer water
uitgelopen is, ook de stroomsterkte minder zal worden. Is de vloeistofspiegel tot de halve hoogte gezakt, dan is de druk gehalveerd
en dan is ook precies de stroomsterkte tot de helft teruggelopen.
Men geeft dit verband aan door te zeggen, dat bij gelijkblijvende
of constante weerstand de stroomsterkte rec/z^-evenredig is met de
druk of spanning.
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Het hiervoor geschetste watervoorbeeld geldt zonder meer ook
voor de overeenkomstige electrische grootheden. Om hierna tot
een formule te geraken, willen we daarom hetzelfde nog eens her
halen en daarbij gebruik maken van de lettersymbolen 1, V en R.
We krijgen dan :
lc Bij constante V is / omgekeerd-evenredig met R.
2C Bij constante R is / recht-evenredig met V.
Deze beide betrekkingen zijn voldoende om het verband tussen
/, V en R te formuleren. Dit verband, dat de wet van Ohm wordt
genoemd, luidt:

De stroomsterkte is recht-evenredig met de spanning en omge
keerd-evenredig met de weerstand.
Hiervoor schrijft men:
,
spanning
stroomsterkte =weerstand
of, gebruik makende van de lettersymbolen:

1

De wet van Ohm, zoals deze in formule 1 geschreven staat, heeft
dus blijkbaar betrekking op een enkele weerstand R waar een
stroom met een sterkte / door vloeit en als gevolg waarvan tussen
de uiteinden van die weerstand een potentiaalverschil V ontstaat.
Men kan de juistheid van de schrijfwijze van de wet van Ohm zelf
gemakkelijk nagaan. Als T = 12 volt en R = 6 O, dan vindt men
voor / 2 A. Volgens het bovenstaande zou nu, bij dezelfde waarde
van V, de stroomsterkte moeten verdubbelen, als men de weerstand
halveerde. En dit blijkt ook inderdaad zo te zijn, want als R = 3 2
dan wordt / 4 A en dit is tweemaal de waarde, die / eerst had.
Ook volgt uit de formule de evenredigheid die er, bij constante
R, tussen ƒ en V bestaat. Stel V = 10 volt en R = 2,5 fi, dan
vindt men voor / 4 A. Nu veranderen we R niet, maar maken
/z driemaal zo groot, dus 30 volt. Dan wordt ƒ gelijk aan 30 : 2,5 =
12 A, dus ook driemaal zo groot. Tenslotte zal men ook wel in
zien, dat bij halvering van V hetzelfde met / geschiedt, zolang R
althans niet verandert.

De wet van ohm moet men beschouwen als het middel om, in
vraagstukken, waarin V en R gegeven zijn, / te kunnen berekenen,
Natuurlijk kan men ook, als / en V gegeven zijn, R oplossen.

b
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Stel V = 20 volt en R — 5 ft, dan vindt men voor de stroomsterkte / = V : R = 20 : 5 = 4 A.
Maar als geldt, dat 20 : 5 = 4 dan leert ons de wiskunde, dat even
eens geldt 20:4 = 5 en ook, dat 20 = 4X5- Vervangen we nu
weer de cijfers door de letters, die er mede overeenkomen, dan
blijkt, dat men inplaats van V = / : R ook kan schrijven V : I = R
en ook V = / X
Terloops zij opgemerkt, dat we voortaan de
uitdrukking „gedeeld door” niet meer zullen aanduiden met het
teken: maar met een breukstreep. Ook het vermenigvuldigingsteeken X zullen we niet meer gebruiken. Inplaats daarvan zetten
we een stip ter halver hoogte van de betrokken cijfers of letters.
Zo geven we a X b aan met a • b. Zelfs laat men de stip wel eens
geheel weg en schrijft dan voor a X b eenvoudig a b. Bij cijfers
kan men die stip natuurlijk niet weglaten, want voor 4 • 3 leest
men vier maal drie, maar voor 43 drieënveertig.
Passen we een en ander toe op de wet van Ohm, dan blijkt dat
we hiervoor, behalve de uitdrukking zoals die in form. 1 is weergegeven, ook kunnen schrijven:

R=

V
I

en

V = I-R

Een en ander spreekt voor zichzelf, want wanneer drie grootheden
in een zeker verband tot elkaar staan, dan moet het immers steeds
mogelijk zijn om één van die drie grootheden, onverschillig welke,
uit te drukken in de beide andere. Dit wil zeggen, dat men een
formule op zoveel manieren kan schrijven als er letters in voor
komen.
Bij de oplossing van vraagstukken moet men steeds zo te werk
gaan, dat men de formule net zo lang omwerkt, totdat de gevraagde
grootheid vóór het = teken staat en alle andere grootheden er achter.
Dit dient men als regel steeds te blijven volgen. Hierboven hebben
we het eenmaal voorgedaan met de wet van Ohm, maar het spreekt
vanzelf, dat we dit met de volgende formules niet meer zullen doen.
Hierin, in het z.g. omrekenen van formules, dient men zich terdege
te oefenen. Omdat ons uit ervaring bekend is, dat dit voor velen
een van de groote moeilijkheden is, die bij het maken van vraag
stukken ondervonden wordt, is achter in dit boek een aanhangsel
opgenomen met aanwijzingen over wiskundige bewerkingen. Indien
nodig, bestudere men dit eerst, alvorens met de electrotechniek
verder te gaan.

We willen ten slotte het gebruik van de wet van Ohm met een
enkel rekenvoorbeeld inleiden. Echter wordt nadrukkelijk opgemerkt,
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dat men niet tevreden moet zijn met de juistheid in te zien van
de rekenvoorbeelden, die na iedere formule zullen worden gegeven,
maar dat men zich geen moeite moet besparen om de formules in
tallooze vraagstukken te leren gebruiken en te begrijpen.
Voorbeeld.

Een gloeilamp brandt op een spanning van 220 V en laat daarbij
een stroom door met een sterkte van 0,2 A. Wat is de weerstand
van de brandende lamp ?

Oplossing.
Geg: V = 220 V ; I = 0,2 A..
Gevr.: R.

220 volt
—---------— = 1100 2
0,2 ampere
Voorbeeld.
Een draadspiraal heeft een weerstand van 0,025 M J2 en wordt aan
gesloten op een 4-volts accu. Welke stroom gaat er dan door die
draad ?
Oplossing.

Geg.: R = 0,025 M £2; V = 4 volt.
Gevr.: I.
_V
4 volt
4 V
= 0,00016 A = 160 Z/-A.
~ R~ 0,025 MO- 25000 £2
Voorbeeld.

Welke spanning is nodig om in een electrische kachel van 55 £2
een stroom te veroorzaken met een sterkte van 4 A?

Oplossing.
Geg.: R = 55 £2 ; 1 = 4 A.
Gevr.: V.
V = I ■ R = 4 A • 55 £2 = 220 Volt.

Bij het maken van vraagstukken is het niet nodig, dat men in de
berekening telkens achter de cijfers de namen vermeldt, waarin de
betrokken grootheden gemeten worden. Wij hebben dit eenmaal
hierboven gedaan, maar het is voldoende, wanneer men dit alleen
bij de uitkomst doet. Wel dient men er op te letten, dat de groot
heden altijd uitgedrukt moeten worden in de eenheden, zoals die
in de oorspronkelijke formules bedoeld zijn. B.v. wanneer men met
de wet van Ohm werkt, dan / altijd uitdrukken in ampère, V steeds
in volts en R in ohms.
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Samenvatting:
De stroomsterkte is recht-evenredig met de spanning
en omgekeerd-evenredig met de weerstand.

In vraagstukken moeten de grootheden steeds uit
gedrukt worden in de eenheden, zoals die zijn aan
gegeven in de betrokken formules.

§ 5.

Nadere beschouwing van het begrip spanning.

Omdat we later met het begrip spanning veel te doen krijgen en
omdat dit begrip op verschillende manieren wordt gebezigd, willen
we er hier even langer bij stil blijven staan.
Nemen we tot vergelijking een watervoorbeeld. In fig. 3 is een
waterreservoir getekend, waarin van onderen een buis is geschroefd,
die aan het einde gesloten is en waarin op verschillende wille
keurige punten even-grote gaatjes geboord zijn. Zodra het reservoir
met water is gevuld, begint er uit de gaatjes water omhoog te
spuiten. Maar niet
uit alle gaatjes spuit
het
water
even
~r'r
&
hoog. Hoe verder
een gaatje zich van
het reservoir af be
vindt, des te min] der hoog spuit het
a
~s~
4
water er uit op.
Fig. 3.
Hieruit volgt dat de
druk of de spanning Steeds minder wordt, naarmate een punt verder
van het reservoir af gelegen is. Men kan daarom spreken van de
drukvermindering, de spanningsvermindering of het spanningsuer/Zes,
dat langs de leiding plaats vindt. We gebruiken hier opzettelijk
het woord „verlies” omdat dit aantal volts niet nuttig werkzaam
is. Daar in a de druk hoger is dan in een punt dat meer naar
rechts gelegen is, bestaat er tussen twee punten van de leiding een
druk- of spanningsverschil. Inplaats van spanning gebruikt men
ook (zooal reeds eerder gedaan werd) het woord potentiaal. Uit
het hoogteverschil van de waterstralen volgt, dat tussen de punten
b en*c een groter potentiaalverschil heerst, dan tussen a en b.
Naarmate er meer water uit het reservoir vloeit, zakt de vloeistofspiegel en daalt naar evenredigheid de spanning in de verschillende
punten. Is het water in het reservoir gedaald tot op \ van de hoogte,
dan bereikt iedere straal ook nog maar * van zijn stijghoogte en
dan wordt natuurlijk het potentiaalverschil tussen de punten ook
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drie maal zo klein. Inplaats van het spanningsverschil tussen twee
punten, zegt men vaak kortweg de spanning tussen twee punten.
Men laat het woord ,,verschil” eenvoudig weg, maar daarom mag
men nimmer uit het oog verliezen, dat het woord ,,spanning”
steeds opgevat moet worden, als het verschil tussen twee span
ningen of potentialen. Zo zou men eigenlijk moeten zeggen, dat
een lampje van een zaklantaarn dient te branden op een spanningsverschil van 4 volt, maar men zegt gewoonlijk, dat het brandt op
een spanning van 4 volt.

Daar in fig 3 het water vloeit van a naar c, zegt men, dat a een
hogere potentiaal bezit dan b. Om dezelfde reden heeft ook b een
hogere potentiaal dan c. Omgekeerd heeft c een lagere potentiaal
dan a en dan b. Hierbij is het gebruikelijk om een punt van hogere
potentiaal positief te noemen en een punt van lagere potentiaal
negatief.
De aanduidingen positief en negatief zijn echter zuiver relatief,
d. w. z. men beschouwt de potentialen ten opzichte van elkaar.
Of men zeggen moet, dat enig punt van een schakeling of leiding
positief of negatief is, hangt er dus maar helemaal van af, wélk
punt men als uitgangspunt heeft aangenomen.

Alle hierboven genoemde begrippen zijn zonder meer ook weer
van toepassing op de electrische stroomkring. Zo dient men eigen
lijk te spreken van het potentiaalpersc/if/ tussen de uiteinden of
klemmen van een weerstand, maar men zegt gewoonlijk, de span
ning aan de klemmen van een weerstand. Ook zegt men, een accu
geeft een spanning van 2 volt, terwijl het eigenlijk moet zijn, het
spanningsverschil aan de klemmen van een accu is 2 volt. Natuur
lijk behoeft men tegen dergelijke vrijheden geen bezwaar te hebben,
mits er maar van te voren goed wordt afgesproken hoe men elkaar
dient te begrijpen.
Daar de spanning steeds gericht is van een punt van hogere poten
tiaal naar een punt van lagere potentiaal, dient men de klemmen
van een stroombron ook als zodanig te onderscheiden. De klem
met de hoogste potentiaal wordt p/usklem genoemd ten opzichte
van de klem met de laagste potentiaal, die minklem heet. Voorts
rekent men de stroomrichting van plus naar min. Of dit juist is of
niet en of dit overeenkomt met de bewegingsrichting der electronen
is een vraag, die we later zullen beantwoorden. Voorlopig is het
toch willekeurig, hoe men dit wenst aan te nemen.
In vele gevallen, dat gesproken wordt over de potentialen van
verschillende punten, wordt daarbij uitgegaan van de potentiaal
van de aarde, die men nul stelt. De potentiaal van de aarde

J
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verandert nimmer, daarom neemt men deze onveranderlijke toestand
vaak als uitgangspunt aan.

Samenvatting:
Iedere spanning moet steeds opgevat worden als
het verschil tussen twee spanningen of potentialen.

De spanning is gericht van positief naar negatief
dus van plus naar min; als zodanig neemt men ook
de richting van de stroom aan.
De spanningstoestand van de aarde is 0 volt en
deze beschouwt men vaak als uitgangspunt.

§ 6.

De wet van Ohm voor een gesloten keten.

In § 4 werd de wet van Ohm toegelicht voor een enkele weerstand.
Maar wanneer we een gesloten kring beschouwen, dan komt daar
altijd meer dan één weerstand in voor; ten minste twee. De stroom
bron zelf heeft weerstand en buiten de stroombron bevindt zich
een weerstand. Deze laatste is het, die we in § 1 hebben leren
kennen in de vorm van een gloeilamp, een kookpan, enz. en die
er voor dient om de electrische energie van de stroombron om te
zetten in een andere vorm.
Om onderscheid te maken tussen de weerstand, die buiten de stroom
bron gelegen is en de weerstand, die zich er binnen in bevindt,
noemt men de eerste inYivend/pe-weerstand en de laatste inivendigeweerstand. De grootte van de inwendige weerstand van een stroom
bron kan zeer verschillend zijn en hangt af van haar samenstelling.
Om enig denkbeeld te geven noemen we een accumulator die,
mits goed onderhouden, een inwendige weerstand bezitten kan
van b.v. 0,001 ft; daar tegenover heeft men in de practijk ook te
maken met stroombronnen, waarvan de inwendige weerstanden
duizenden ohms kunnen bedragen. De grootte van de uitwendige
weerstanden kunnen ook zeer verschillend zijn en variëeren even
eens tussen zeer kleine en zeer grote waarden.
Ter vereenvoudiging van de schrijfwijze zullen we de inwendige
weerstand voortaan aanduiden met Rinw. en de uitwendige weerstand
met Ruïtiv.

Men zou nu licht geneigd zijn te denken, dat een Rinw.» kleiner
dan b.v. 1 ft, wel verwaarloosd mag worden, maar dit is nog lang
niet altijd het geval. Wanneer Rinw. = 0.5 ft dan is dit in verge
lijking tot andere stroombronnen misschien wel vrij laag, maar
wanneer op deze stroombron een Ruitw. van 0,1 ft staat aangesloten,
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dan is Rmw. vijfmaal zo groot als Ruitw. en daarom zeer zeker
niet te verwaarlozen Vervangt men de Ruitw. van 0,1 £2 dooreen
andere van 50 f2 dan is Rinw. honderdmaal zo klein als Ruitw. en
mag dan ten opzichte van die Ruitw. wel verwaarloosd worden.
Dezelfde redenering kan men toepassen op een stroombron met
hoge inwendige weerstand. Stel R,ll(r.= 1000 S2 , dan is dit tegen
over een Ruitw. van 100 of 200 f2 zeker wel groot te noemen,
maar tegenover een R,van 0,1 M f2 mag men die Rinw. in een
berekening gerust verwaarlozen. We zien hieruit, dat de groot
heden Rltiw. en Ruitw. steeds ten opzichte van elkander beschouwd
moeten worden. Verwaarlozing is dus alleen geoorloofd, als Rinw.
zeer klein is ten opzichte van Ruitw.

In fig. 4 is schematisch een stroomkring weergegeven met een
element als stroombron en daarop aangesloten één enkele uitwen
dige weerstand. De stroom, die door de EMK van het element
veroorzaakt wordt, doorloopt achtereenvolge:ns de inwendige weerstand (Rinw. of R<) en de uitwendige weerEMK
stand (Ruitw. of Ru). Nu leerden we in
§ 4 de wet van Ohm kennen en deze zegt,
dat de spanning die ontstaat, als een stroom
met de sterkte / door een weerstand R
vloeit, gelijk is aan het product van stroomRu
sterkte en weerstand; namelijk V — /•/?.
__ J___ »
Passen we dit begrip consequent toe op
Fig. 4.
fig 4, dan blijkt, dat het spanningsverlies,
dat de stroom in de inwendige weerstand
veroorzaakt, gelijk moet zijn aan / • R„iw. en dat de spanningsval,
die de stroom in de uitwendige weerstand veroorzaakt, gelijk moet
zijn aan / • Ruitw.
Reeds werd in § 1 uiteen gezet, dat het in de bedoeling ligt, om
de electrische energie van de stroombron in een andere vorm over
te dragen aan de uitwendige weerstand. Later zal blijken, dat een
stroom, door een weerstand gaande, hierin altijd arbeid verricht;
dus ook in de Rinw. wordt arbeid verricht. Maar aan die arbeid
hebben we niets
Om van de energiebron een zo nuttig mogelijk gebruik te maken,
spreekt het vanzelf, dat men daarom de Rinw. liefst zo klein mogelijk
moet houden ten opzichte van de Ruitw. In dit verband moeten
we de Rinw. als schadelijke weerstand opvatten en de Ruitw. als de
nuttige weerstand. Om dezelfde reden is / • Rinw. een verloren
spanning, maar daar tegenover is / • Ruitw. juist de spanning, die
nuttig werkzaam is. Het is om die reden dat men / • Rinw. het inwendige-spanningsver/res noemt. Ter onderscheiding hiervan noemt
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men de nuttige spanning / • Ruitw.> omdat deze spanning aan de
klemmen van de stroombron optreedt, de klemspanning. Om nu
in het vervolg deze beide spanningen niet met elkaar te verwarren,
zullen we ze hetzelfde onderscheidingsteken geven als de weer
standen waarin die spanningen optreden; dit is het meest logisch.
Het inwendige spanningsverlies duiden we dienovereenkomstig aan
met Vinw. of Vi. De klemspanning of uitwendige spanning, moeten
we dan aanduiden met Vuitw. of Vu. Zo'n onderscheidingsteken
noemt men ook wel een index. Het woord index betekent eigenlijk
„aanwijzing ”.
Wat betreft de hier gevolgde schrijfwijze zij opgemerkt, dat men
in de litteratuur ook wel andere benamingen aantreft, zoals voor
de klemspanning E of e of ei<. Dit mag op zichzelf beschouwd
zeer onschuldig lijken, maar in werkelijkheid is dit niet het geval.
Wanneer iedereen maar aanduidingen kiest, zoals hij dit zelf wenst,
dan wordt de gehele techniek een chaos. Men heeft dit gelukkig
ingezien en daarom een internationaal normalisatiebureau gesticht.
Het behoeft wel geen betoog, dat we verplicht zijn de voorschriften,
zoals die door de normalisatiecommissie gesteld zijn, stipt op te
volgen. We voorkomen hiermee, dat de technische spreektaal een
warboel zou worden. De in dit werk gebruikte lettersymbolen zijn,
voor zover genormaliseerd, alle ontleend aan de normalisatiebladen
die uitgegeven worden door de hoofdcommissie voor de normali
satie in Nederland. Volgens deze bladen moet de electromotorische
kracht aangeduid worden met EMK of alleen met E en het poten
tiaalverschil met V. Kennelijk is dit gedaan om onderscheid te
maken tussen de EMK die de oorzaak is van de electronenbeweging en de spanning (F) die het gevolg is van de electronenbeweging.
In het gebruik van de index, waarmee verschillende Vs of R's van
elkaar onderscheiden worden, is men geheel vrij. Het is echter
logisch, dat men voor een spanning en een weerstand die bij elkaar
behoren dezelfde index gebruikt. Vandaar, dat we de spanning,
die in Rinw. verloren gaat, met Vinw. aanduiden en de klemspanning,
die over Ruitw. ontstaat, met Vuitw.

Maar waar komen die Vinw. en die Vuitut. nu eigenlijk vandaan;
hoe zijn we er uiteindelijk aan gekomen? Wel, natuurlijk door de
de EMK van het element, want die is de oorzaak der electronenbeweging en laatstgenoemde veroorzaakt weer de in de keten op
tredende potentiaalverschillen. Wanneer we dus, met betrekking
tot fig- 4, de potentiaalverschillen Vinw. 1en Vuitw. bij elkaar tellen,
dan komt het totale aantal volts, dat we tot uitkomst verkrijgen,
overeen met de EMK van het element. Hoe dit element weer aan

Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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die EMK komt is minder eenvoudig om na te gaan. We kunnen
echter volstaan met op te merken, dat de EMK van een element
veroorzaakt wordt door de chemische werking van de bestand
delen waaruit het samengesteld is. De afmetingen van het element
doen hierbij niet ter zake.
In verband met het bovenstaande kunnen we nu dus schrijven:
EMK=Vinw.+ Vuitw.

2

Kinu moet men beschouwen als het deel der EMK> dat binnen in
de stroombron zelf verloren gaat en Vuitw. als het overblijvende
deel der EMK, dat nuttig aan de klemmen, dus buiten de stroom
bron, werkzaam is.
Terloops zij opgemerkt, dat een voltmeter, aangesloten op de
klemmen van een element of andere stroombron, altijd de klem
spanning aanwijst; het inwendige spanningsverlies is nimmer recht
streeks meetbaar.
Overeenkomstig de wet van Ohm, kan men voor beide spanningen
respectievelijk schrijven:

Vin w.

I • Rinw.

en

V uitw. — l ’ Ruitw.

3

Dit ingevuld in formule 2 geeft:
EMK = / • Rinw. + / • Ruitw. = 1 (Rinw. + Ruitw.)

Lost men hier 1 weer uit op, dan verkrijgt men de wet van Ohm
voor een gesloten kring, waarin een uitwendige weerstand Ruitw.
en een inwendige weerstand Rinw. voorkomen n.1.

/ =

EMK
Rinw. -j- Ruitw.

4

In plaats van Ri.nw. + Ruitw. zegt men ook wel totale weerstand
en geeft dit aan met Rm.
Voorbeeld.
Een element met een EMK van 1,47 V heeft een inwendige weer
stand van 0,3 S2. Welke uitwendige weerstand zou men er op aan
moeten sluiten, om een klemspanning te krijgen van 1,2 V en hoe
groot is dan de stroomsterkte ?

Oplossing.
Geg.: EMK —1,47 V; Rinw.— 0,3(1; Vuüw, = l,2 V.
Gevr.: Ruitw. en

Uit formule 2 volgt, dat Vt- nw. — EMK — Vuitw. — 1,47 — 1,2 = 0,27 V.
■
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Daar nu Vinw, en Rmw. bekend zijn, kan men met de wet van Ohm
de stroomsterkte berekenen.

°.27
Vinw.
— 0,9 A.
Rinw.
0,3
Nu zijn voldoende gegevens bekend voor het berekenen van Ruitw
n. 1.:
j

Ruitiu.

Vuitw.
I

L2
0,9

= 1,33 2.

Voorbeeld.

In een stroombron, waarop een weerstand van 0,08 M n staat aan
gesloten, treedt een spanningsverlies op van 3 V. De stroomsterkte
in de kring bedraagt 150 /z A. Hoe groot is de EMK van die stroom
bron; hoe groot zijn de inwendige weerstand en de klemspanning?
Oplossing.

Geg.: Ruilw, = 0,08 M f2; I — 150
Gevr.: EMK; Rinw, en Vuitw,

A ; Vinw, = 3 V.

Met de wet van Ohm lossen we de klemspanning op volgens
form. 3, want Ruitw. en I zijn gegeven.
== 0,08 M f2 =80 000 f2;
I = 150 /z A = 0,000 15 A; Vuitw, = I • Ruitw. = 0,000 15 • 80 000 = 12 V.
Nu zijn VinWi en Vuuw. bekend en kan men de EMK bepalen.
EMK = Vitiw. ~f uitw. = 3 4- 12
15 V.
Bi,...= ^ =5^ï5- = 20 000 n.

Het verdient aanbeveling om, bij het maken van vraagstukken, een
schakelschema te tekenen en bij de betreffende delen van de keten
de gegevens te plaatsen. Zonder dit schema krijgt men nimmer
een goed inzicht van een en ander.

Samenvatting;

Iedere gesloten kring bevat een in- en een uitwen
dige weerstand.
De E M K is steeds gelijk aan de som van het in
wendige spanningsverlies Vinw. en de nuttige span
ning Vuitiv. De Vinlu, is niet rechtstreeks meetbaar.

Om van de stroombron een zo nuttig mogelyk ge
bruik te maken, moet Ruitw. groot zijn t.o.v. Rinw.

§ 7.

Het verband tussen stroomsterkte en klemspanning.

Wanneer in een stroomkring een stroom vloeit, dan ontwikkelt
de stroombron energie. Een deel van die energie wordt naar buiten
afgestaan (omgezet in een andere vorm), terwijl de rest binnen in
de stroombron, in de vorm van warmte, verloren gaat. Later zal
blijken, dat de totale door de stroombron ontwikkelde energie.
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evenredig is met de stroomsterkte. Hoewel dus eigenlijk onder
,,belasting'’ van de stroombron moet worden verstaan de totale
ontwikkelde energie, krijgt men van de grootte van de belasting
ook een indruk uit de grootte van de stroomsterkte, althans, met
deze laatste is de totale belasting recht-evenredig. Zoals bekend
is, wordt / bepaald door de formule / = —----- .

Behalve

Rinw. “f- Ruitw.

de EMK is van iedere stroombron ook steeds de Rinw. constant.
De enige factor, die op / invloed kan uitoefenen, is derhalve Ruitw.
Maakt men Ruitw. oneindig groot (dit geeft men aan met het teken
co) dan wordt de noemer van bovenstaande breuk oneindig groot
en daardoor wordt / - 0. In deze toestand is de stroombron niet
belast en daarom heet die toestand ook wel nullast. (Als Ruitw. =
= oo spreekt men van een open kring).
Maakt men Ruitw. ~ 0 fl, dan wordt de noemer van bovenstaande
breuk gelijk aan Rinw. + 0 = Rinw. en vindt men voor de stroom,,
EMK
sterkte / = ——----- . Men zal gemakkelijk kunnen inzien, dat dit
Rinw.
de grootste waarde is, die de stroomsterkte ooit bereiken kan.
Deze toestand wordt kortsluiting genoemd, omdat, als Ruitw. = 0,
de klemmen van de stroombron langs een zo kort mogelijke weg
gesloten zijn. Ruitw. ~0 bestaat theoretisch natuurlijk niet, omdat
iedere sluitdraad. hoe ook vervaardigd, altijd enige weerstand bezit.
Onder kortsluiting moet men daarom verstaan een toestand, waarbij
Ruitw. bijzonder klein is ten opzichte van Rinw. In de practijk
noemt men een toestand, waarbij de stroomsterkte een overmatig
hoge waarde bereikt, ook reeds kortsluiting. De stroomsterkte, die
bij kortsluiting optreedt, heet kortsluitstroom. Bij kortsluiting is de
belasting maximaal en zeer zeker groter dan de normaal-toelaatbare belasting. Bij kortsluiting verkeert daarom de stroombron in
een toestand van overbelasting.
In welk verband de klemspanning staat tot de stroomsterkte, volgt
uit form. 2, waarvoor men schrijven kan: Vuitw.=EMK— Vinw.
Daar men Vinw. vervangen kan door / • Rinw.. kan men voor de
klemspanning eveneens schrijven
V„itw. = EMK-I- Rt11W.

5

In deze uitdrukking zijn de EMK en Rinw. constant en veranderen
derhalve niet. Hoe groter nu / wordt, des te groter wordt / • Rinw.
en des te kleiner wordt Vuitw.- Als / afneemt, wordt / • Rinw. kleiner
en stijgt de klemspanning. Bij nullast, dus als 1 = 0, is l • Rinw.
gelijk 0 en is Vuitw. gelijk aan de EMK- Dit bijzondere geval, dat
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klemspanning en EMK aan elkander gelijk zijn, treedt dus uitslui
tend op in stroomloze toestand (open kring).
Hoe groot Kuitw. is bij kortsluiting, kan men in form. 5 niet zien,
omdat men niet weet, hoe groot / bij kortsluiting is. Bedient men
zich echter volgens form. 3 van de uitdrukking Vuitw. = I - Ruitw.»
dan volgt hieruit, dat, onverschillig welke waarde / heeft, bij kort
sluiting, dus als Ruitw. = 0, de klemspanning altijd 0 moet zijn.
Uit het bovenstaande is dus gebleken:

Kortsluiting: Ruitw. = ü ; / = max; Vuitw, = Q
Nullast:
Ruitw. = co; / = 0 ;
= EM K

6

Het spreekt vanzelf, dat men kortsluiting steeds vermijden moet,
Bij kortsluiting ontwikkelt de stroombron de grootst mogelijke
energie en die gaat geheel in de stroombron zelf (in warmte) verloten.
Wat de nullast-toestand betreft, valt er nog een bijzondere opmer
king te maken. Stel, men sluit op de klemmen van een stroombron
alleen een voltmeter aan. (Later zal blijken, dat een voltmeter altijd
een bijzonder hoge weerstand bezit). De stroomsterkte, die dan
optreedt, bedraagt slechts enkele mA. Betreft het geval boven
dien een stroombron, waarvan de Rinw. nog al laag is (b.v. een
accu), dan wordt het inwendige spanningsverlies / • Rinw. zo klein,
dat dit ten opzichte van de EMK wel verwaarloosd mag worden.
In dit bijzondere geval is de aanwijzing van de voltmeter, die dus
theoretisch gelijk aan de klemspanning is, van de EMK niet te
onderscheiden. Hieruit volgt de regel, dat, wanneer men op de
klemmen van een stroombron (met lage Rinw.) alléén een volt
meter aansluit, de aanwijzing van die meter practisch beschouwd
mag worden als de EMK van die stroombron te zijn.
Sluit men echter, behalve de voltmeter, ook nog verbruiksapparaten
op de stroombron aan, waardoor de stroomsterkte groter wordt,
dan is / niet meer zo klein en is het product 1 • Rinw. niet meer
te verwaarlozen. Hetgeen de voltmeter nu aanwijst is dus zichtbaar
minder dan de EMK.
Daar men in hét eerste geval de stroom, die door de voltmeter
gaat, eenvoudig verwaarloosd heeft, drukt men het bovenstaande
ook wel eens als volgt uit: Wanneer een voltmeter op een stroom
bron aangesloten staat, dan wijst deze bij nullast van de (stroombron)
de EMK en bij belasting van de stroombron de klemspanning aan.
We merken nogmaals op, dat dit alleen opgaat, wanneer men te
maken heeft met een stroombron, die een zeer lage inwendige
weerstand bezit.
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We zullen een en ander met behulp van een figuur nader toelichten.
Op een stroombron wordt een voltmeter aangesloten en deze geeft
bij open schakelaar 5 een aanwijzing van 1,4 V. (Zie fig. 5). In
deze toestand wijst de ampèremeter niets aan, of
beter gezegd, de stroomsterkte is zo gering, dat
men geen wijzeruitslag waarneemt.
Sluit men de schakelaar, dan wijst de ampère
meter 0,8 A. aan en loopt gelijktijdig de volt
meter terug tot 1,2 V. Deze gegevens zijn nu
voldoende, om zowel Rinw. als Ruitw. vast te
stellen. Immers, de eerste aanwijzing vond plaats
bij nullast en is dus gelijk te stellen aan de EMK.
De laatste aanwijzing vond plaats bij belasting
en noemen we daarom de klemspanning. Uit het
Fig. 5.
verschil van deze twee aanwijzingen volgt het in

wendige spanningsverlies, zodat

Vjni0-= EMK — Vuilw.— 1-4 —

-l,2 = 0.2 V. Uit K„,r. = /•/?„„„. volgt, dat:

=

=°'|=
1

U,ö

= 0,25 £2.
Uit P'uitio. — / * Ruitio. volgt, dat: Ruii.v.—

uit to.

r

= 1^=1,5 a.
0,8

Opmerking: In verband met het bovenstaande zij hier nog even
opgemerkt, dat men wel eens hoort zeggen, dat de belasting van
een stroombron de weerstand is, die er op aangesloten staat. Maar
dit is juist het omgekeerde. Immers, als de Ruitw. de belasting was,
dan zou bij toenemende waarde van RUitw. de belasting eveneens
groter moeten worden en dit is juist niet het geval. De belasting
is daarom niet evenredig met de weerstand, maar de belasting is
evenredig met de stroomsterkte. Hieruit volgt, dat de belasting
omgekeerd-evenredig is met de totale weerstand.
Samenvatting:

Belasting is de totale energie die een stroombron
ontwikkelt en deze is recht-evenredig met de stroom
sterkte.
De uiterste belastingsgrenzen zijn nullast en kort
sluiting. Onder kortsluiting wordt verstaan, dat Ruitw.
te verwaarlozen klein is t.o.v. Rinw.

Een Voltmeter wijst bij nullast de E M K, bij be
lasting de klemspanning aan. Bij iedere bron, die
belast is, is de klemspanning altijd lager dan de E M K.
Bij nullast zijn Vuilw. cn de E M K aan elkaar gelijk.
Bij kortsluiting gaat de gehele E M K in de stroom
bron zelf verloren, in de vorm van inwendig spanningsverlies en is de klemspanning nul.
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§ 8.

Hoeveelheid Electriciteit.

Wanneer er door een leiding een stroom gaat met een sterkte /,
dan verplaatst zich in een zekere tijd een hoeveelheid electriciteit
door die draad. Deze hoeveelheid is evenredig met de sterkte van
de stroom en ook evenredig met de tijd gedurende welke die
stroom vloeit. Precies hetzelfde heeft men ook weer bij water.
Plaatst men een bak onder de kraan, zie fig. 6, en zet men de
kraan open, dan vult de emmer zich met een hoeveelheid water,
die eveneens recht-evenredig is met de tijd en
tsEC
met de sterkte van de waterstraal. Hieruit
___ - 0
volgt in het algemeen, dat de hoeveelheid die
opgevangen wordt, gelijk is aan de stroom
sterkte maal de tijd.
Met betrekking tot de electrische stroom be
tekent dit, dat de hoeveelheid electriciteit ge
lijk is aan het product van I en t. De een
heid van hoeveelheid verkrijgt men, wanneer
Fig. 6.
de eenheid van stroomsterkte (l ampère) vloeit,
gedurende de eenheid van tijd (1 sec.). Deze eenheid heet coulomb.
en hieruit volgt, dat:

o=^

1 coulomb = 1 ampère • seconde
Voor de hoeveelheid wordt de letter Q gebruikt, zodat men het
bovenstaande kan formuleren:

Q = It

7

De coulomb is een tamelijk kleine eenheid en daarom gebruikt
men in de practijk meestal de eenheid ampère-uur, afgekort met
Ah. Daar 1 uur (1 h) overeenkomt met 3600 seconden is
1 Ah = 3600 coulomb
Uit Q = l-t volgt, dat ƒ = Q
—. Vult men voor Q 1 coulomb en

t

voor t 1 seconde in, dan verkrijgt men voor ƒ 1 ampère. Hieruit
volgt, dat de stroomsterkte in een kring 1 A bedraagt, als zich
per seconde 1 coulomb door de leiding verplaatst.

Samenvatting:
Hoeveelheid = stroomsterkte maal tijd.
1 coulomb is 1 ampèreseconde.
1 Ah is 3600 coulombs.
In een leiding is de sterkte van de stroom 1 A, als
zich per seconde 1 coulomb verplaatst.
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§ 9.

Het berekenen van de weerstand van een draad.

Uit onderzoek is gebleken, dat de weerstand van een draad, bij
eenzelfde lengte en doorsnede en bij eenzelfde temperatuur, steeds
dezelfde is. Bedoeld wordt, dat wanneer eenmaal gebleken is, dat
b.v. een ijzerdraad van 50 m lengte en 2,5 mm- doorsnede, bij
een bepaalde temperatuur een weerstand bezit van 2,4 2, men altijd
weer opnieuw zal vinden, dat waar of wanneer ook gemeten, een
ijzerdraad van dezelfde lengte, doorsnede en temperatuur, een weer
stand bezit van 2,4 2. Van deze eigenschap maakt men gebruik
bij het bepalen van de weerstanden van draden.
Hierbij bedient men zich van het begrip soortelijke weerstand.
waaronder verstaan wordt de weerstand van een draad, die 1 m
lang is, met een doorsnede van 1 mm ', bij een temperatuur van
nul graden Celsius. Deze grootheid duidt men aan met de kleine
letter r van het Griekse alfabet, die geschreven wordt p (uitspraak
rho). In tabel 1 op blz. 27 zijn voor een aantal stoffen de soorte
lijke weerstanden opgegeven bij 15° C. Met die temperatuur rekent
men in het algemeen, omdat het de gemiddelde kamertemperatuur
is. Inplaats van soortelijke weerstand zegt men ook wel specifieke
weerstand. ..Specifiek” wil zeggen, met betrekking tot de eenheid.
Denk aan soortelijk of specifiek gewicht; gewicht per volume-eenheid.
Het is niet nodig, dat men de getallen uit tabel 1 van buiten leert,
maar wanneer men ze met elkaar vergelijkt, dan valt direct op, dat
van sommige metalen de soortelijke weerstand veel groter is dan
van andere. Vergelijk b.v. kruppine met koper en zilver.
In welke gevallen men zich bedient van metalen met grote soorte
lijke weerstand en in welke gevallen van metalen met kleine soorte
lijke weerstand, ligt tamelijk voor de hand. Verbindingsdraden, die
het verbruikstoestel verbinden met de stroombron, worden gemaakt
van metalen met een zo laag mogelijke soortelijke weerstand, om
hierin een zo gering mogelijk energieverlies te doen optreden. Volgens
de tabel zijn dit koper en zilver, maar daar zilver te duur is neemt
men natuurlijk koper. In andere gevallen, dat men verbruikstoestellen
moet maken met hoge weerstanden, b.v. de verwarmingselementen
van kooktoestellen en strijkijzers enz., bedient men zich juist van
draadsoorten, die een grote soortelijke weerstand hebben. Immers,
hoe meer ohm een meter draad heeft, des te minder meters heeft
men nodig om de vereiste t weerstand te vervaardigen. Men heeft
voor dit doel speciale metaal-legeringen samengesteld, met een zo
groot mogelijke soortelijke weerstand. Zulke legeringen zijn b.v.
Kruppine, Manganine, Konstantaan, Rheotaan, Nickeline en Nieuwzilver.
Uit de omschrijving van het begrip ,,soortelijke weerstand” volgt,
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dat de weerstand van een draad mede bepaald wordt door de lengte,
de doorsnede en de temperatuur. Deze laatste willen we hier even
buiten beschouwing laten, omdat de invloed van de temperatuur in
§ 10 afzonderlijk behandeld wordt. Hoe de weerstand beïnvloed
wordt door de lengte en de doorsnede is gemakkelijk na te gaan
aan de hand van een watervoorbeeld. Wanneer water door een
pijpleiding stroomt, dan ondervindt het daarin tegenstand. Hoe
langer de buis is, waar het water door moet, des te groter wordt
die tegenstand. Vergelijkt men daarentegen twee even lange water
buizen, waarvan de ene breder is dan de andere, dan zal de smalste
buis de grootste tegenstand bieden en de breedste buis de minste
tegenstand.
Precies hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de electrische stroom,
die door een electrische geleiding vloeit. Ook daar blijkt, dat een
lange leiding meer weerstand biedt dan een korte en dat een leiding
met grote doorsnede minder weerstand biedt, dan een leiding met
kleine doorsnede. Wiskundig drukt men dit uit door te zeggen,
dat de weerstand van een draad recht-evenredig is met de lengte en
omgekeerd-evenredig is met de doorsnede. Een eenvoudig getallen
voorbeeld kan een en ander verduidelijken.
Als een draad van 1 m lengte een weerstand heeft van 0,4 ft, dan
heeft 8 m van diezelfde draad 8 maal zoveel weerstand, dus 3,2 ft.
Wanneer een andere draad van willekeurige lengte, bij een door
snede van 2,5 mm2, een weerstand heeft van 12 ft, dan zal een
even lange draad van hetzelfde materiaal, doch met een doorsnede
van 0,5 mm-' (dit is 5 maal zo klein), een 5 maal zo grote weerstand
bieden, dus 60 ft. Duiden we in het vervolg de draadlengte aan
met de letter / (in m) en geven we de draaddoorsnede aan met q
(in mm2), dan geldt de formule
R =—
Q

8

/ in m; q in mm -

Men moet zich bij berekeningen vooral niet vergissen met draaddiameter d. die in mm gemeten wordt en draaddoorsnede q,
waaronder het ronde oppervlak van de doorgeknipte draad wordt
verstaan. Een oppervlak wordt in mm2 uitgedrukt dus ook de
draaddoorsnede q, de diameter van een draad daarentegen in mm *).
Wanneer men verschillende tabellen raadpleegt voor de soortelijke
weerstand, dan zal het opvallen, dat de waarden nog al eens ver
schillen. Zo vindt men voor ijzer in de ene tabel 0,1 en in de
*) Voor de betrekking tussen q en <1 zie aanhangsel.
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andere 0,121 en weer in een andere 0,12. De oorzaak hiervan is,
dat alles wat men ijzer noemt niet precies dezelfde samenstelling
bezit. Hetzelfde geldt voor sommige andere sroffen. In tabel 1 is
daarom voor de soortelijke weerstand een gemiddelde waarde op
gegeven.
Voorbeeld.

Wat is de weerstand van een zinkdraad, die 1,2 km lang is en een
diameter van 2 mm bezit.
Oplossing.
Gegeven: Z = l,2 km; p voor zink = 0,063 (volgens tabel). Gevraagd: R.
ir-d2
22
q= —- = —— = 77 mm2. Verdervindtmen,overeenkomstigform.8:
„

P'1

JK = -------

Q

0,063 • 1200
= 24,05 £2.
3,14

Voorbeeld.
Aan het begin van een kabel heerst een spanning van 225 V. Aan
het einde er van staat een gloeilamp aangesloten van 880 £2, waar
een stroom van 0,25 A doorheen gaat. Hoe lang is die kabel, als
de koperdoorsnede 4 mm2 bedraagt ?
Oplossing.

Spanning aan het begin is 225 V; R van de lamp is 880 £2;
1 = 0,25 A; q = 4 mm2; p van koper = 0,0172.
De spanning, waarop de lamp brandt, bedraagt volgens de wet van
Ohm V = I • R = 0,25 • 880 = 220 V.
De spanningsval in de kabel bedraagt 225 — 220 = 5 V.
V
5
De weerstand van de kabel is R
= T = ö,25 = 20 a'
Deze 20 U is P , waaruit men berekent voor de lengte: l = —— =
20 • 4
p
= «ni7o = 4650 m. Deze l bestaat echter voor de helft uit de heen-

leiding en voor de helft uit de terugleiding, zodat de kabellengte
2325 m is.

Wanneer men formule 8 eens goed bekijkt, dan blijkt, dat als men
l en q elk met eenzelfde getal vermenigvuldigt, de uitkomst van
de breuk daardoor niet verandert. Dit betekent, wanneer twee draden
uit hetzelfde materiaal vervaardigd zijn en de tweede is ten opzichte
van de eerste vijfmaal zo lang en heeft bovendien een vijfmaal zo
grote doorsnede, dan hebben die draden dezelfde weerstand. Het
is dus zeer goed mogelijk, dat een lange dikke draad en een korte
dunne draad, van hetzelfde materiaal, dezelfde weerstand hebben.
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METAAL

P

Konstantaan

0,5

Manganine

0,43

| 2,326

Rheotaan

0,48

Kruppine
Nieuwzilver

C

a.

2

0,000 025

0,000 015

I 2,085

0,85
0,37

Nickeline

0,43

Kwikzilver

0,96

METAAL

P

C

cc

IJzer

0,12

8,33

0,004 5

Lood

0,208 |

4,81

0,000 23

Koper

0,017 2 | 58,2

0,003 9

1,177

0,000 77

Tin

0,12

8,33

0,004 5

z,
2,705

0,000 2

Zink

0,063 I 15,9

0,0037

2,326

0,000 23

Aluminium

0,03

33,3

0,003 6

1,042

0,0008

Zilver

0,016 | 62,5

0,003 8

|

0,004

Tabel 1.

In § 3 werd het begrip geleidingsvermogen genoemd en aangeduid
als het omgekeerde van de weerstand. Als van een draad de R
gelijk is aan ’ 2 is, dan is de weerstand van die draad zevenmaal
zo klein als 1 2. Het geleidingsvermogen van die draad is dan
juist zevenmaal zo groot als 1 2, dus 7. Past men hetzelfde toe
op een draad, die 1 m lang is en 1 mm2 doorsnede heeft, dus een
weerstand bezit van p ohm, dan verkrijgt men tot uitkomst het
omgekeerde van de soortelijke weerstand en dit noemt men het
soortelijke of specifieke geleidingsvermogen. We zullen deze groot
heid in het vervolg aanduiden met c. Daar p en c elkanders om
gekeerde zijn*), volgt hieruit de betrekking:

1
1
c = — en p = —
P
c

9

Ook c vindt men in de voorgaande tabel opgegeven. Men zal ge
makkelijk inzien, dat voor iedere stof het product van p en c steeds
het cijfer 1 moet opleveren.
Nemen we als voorbeeld konstantaan. Hiervan is p = 0,5, dat wil
zeggen, dat 1 m konstantaandraad van 1 mm2 0,5 2 weerstand heeft.
Van konstantaandraad is c = — = 77-7 = 2.
P
0,5
Merkwaardig is, dat deze „twee” tevens overeenkomt met het aantal
meters, dat (bij 1 mm2) 1 2 heeft. Want als 1 m 0,5 2 weerstand
heeft, dan hebben twee meters juist één ohm.
We zien hieruit, dat het soortelijke geleidingsvermogen overeenkomt
met het getal dat aangeeft, hoeveel meter van die stof 1 ft weer
stand bezit, bij 1 mm2 doorsnede. B.v. daar c van koper = 58,2
weet men hieruit onmiddellijk, dat ruim 58 m koperdraad van 1
mm2 doorsnede een weerstand bezitten van 1 ft.
*) Voor het begrip „omgekeerde” zie aanhangsel.
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Vervangt men in form. 8 de letter P door
. dan krijgt men de
formule.
c

K=

/

10

c-q

I in m; //in mm2

Natuurlijk is het geheel onverschillig of men werkt met de groot
heid p of met c, d.w.z. of men form. 8 dan wel form. 10 gebruikt.
Samenvatting :

Dp weerstand van een draad is recht-evenredig met
de lengte en omgekeerd-evenredig met de doorsnede.
De soortelijke weerstand is de weerstand per meter
en per kwadraat milimeter, bij nul graden Celsius.
Soortelijk geleidingsverniogen is het omgekeerde van
soortelijke weerstand. Het product van deze groot
heden is, voor een bepaalde stof, steeds 1.
Het soortelijk geleidingsverniogen komt steeds over
een met het getal, dat aangeeft, hoeveel meter draad
(bij 1 mm- doorsnede) een weerstand heeft van 1 2.
Het is mogelijk, dat een lange dikke draad van een
zeker metaal dezelfde weerstand bezit als een korte
dunne draad van hetzelfde metaal.

§ 10.

Invloed van de temperatuur op de weerstand.

Practisch kan men aantonen, dat de weerstand van een lichaam
beïnvloed wordt door de temperatuur. Een temperatuursverande
ring heeft derhalve een weerstandsverandering tengevolge. Voor
metalen geldt, dat de weerstand toeneemt als de temperatuur stijgt.
Voor kool, gassen en vloeistoffen geldt juist het omgekeerde.
Daarvan neemt bij stijgende temperatuur de weerstand af. Verder
geldt, dat bij temperatuursverandering de weerstandsverandering
hiermede evenredig is.
Om de weerstand in warme toestand te kunnen berekenen, heeft
men vastgesteld hoeveel de weerstandsverandering bedraagt, die
1 ohm ondergaat bij een temperatuurtoename van 1° Celsius. Voor
iedere stof is dit een bepaald getal en dit getal wordt de „temperatuurcoëfficiënt" genoemd. In de voorgaande tabel zijn die getallen
in de
en 8U kolom vermeld. Men duidt deze grootheid aan met
de letter a van het Griekse alfabet, die geschreven wordt y. en
uitgesproken wordt als alfa.
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In de tabel vinden we, dat x voor lood 0,004 is. Dit wil zeggen,
als een looddraad bij een willekeurige temperatuur een weerstand
bezit van 1 S2, dan zal hij bij 1° hogere temperatuur een weerstand
hebben van 1,004 0. Onder x moet derhalve verstaan wordende
weerstandsfoename per ohm en per graad Celsius.
Daar, hetgeen hierboven gezegd werd, voor iedere ohm en iedere
graad Celsius geldt, volgt hieruit, dat voor een weerstand, die in
het algemeen gesproken R ohm bedraagt en die men t graden verhit,
de weerstandstoename R • t maal zo groot is, dus gelijk is aan
R • x • t ohm.
Bedroeg de weerstand eerst R ohm en is er door de temperatuur
toename bijgekomen R-x-t ohm, dan is de totale weerstand ge
worden R -j- R • x • t ohm. Om onderscheid te maken tussen de
weerstand, zoals die eerst was en zoals die geworden is door de
verhitting, zullen we de eerste aanduiden met R en de laatste met
R(. We krijgen dan de formule
Rt = R-\-R. x • t

hetgeen men kan vereenvoudigen tot:

R( = R(l + X.t)

11

In gevallen, dat gevraagd wordt, de weerstand na afkoeling te be
rekenen, gaat men als volgt te werk. Stel, dat gegeven is de R bij
15° en dat gevraagd is de R bij 5°, dan schrijft men:
«I6 = R5 (1 + X • t) en lost hieruit R,o op.

Voorbeeld.

Een ijzerdraad heeft een lengte van 30 m en een doorsnede van
2,5 mm-. Welke weerstand heeft die draad bij 60° C.?
Oplossing.

gegeven: Z = 30m; q = 2,5 mm-; * = 0,0045; P = 0,12.
gevraagd: Rt bij 60° C.
Met formule 8 berekent men eerst de weerstand bij 15° C en vindt
hiervoor:
P • l 0,12 • 30
R = -q =-^5- = 1,44 S2 ■

De temperatuursverandering van 15° C op 60° C bedraagt 45° C
en dit stelt de t voor in de term « • t in formule 11. Volgens die
formule vinden we dan:
j?60 = -R15(l + x-t) =1,44 (14-0,0045-45) =1,44 (1 4- 0,2025) =l,73fi.
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Zoals uit de natuurkunde bekend is, zetten de meeste stoffen uit
indien ze verhit worden. Daarom wordt wel eens gedacht, dat dit
de oorzaak is van de weerstandstoename. Maar dat is niet het
geval. Die twee verschijnselen hebben niets met elkaar te maken.
Het beste bewijs hiervoor is wel, dat er stoffen bestaan, die bij
verwarming uitzetten en waarvan de weerstand juist afneemt.
De weerstandstoename bij verhitting van een stof, wordt toege
schreven aan het feit, dat hij verwarming de moleculen van die
stof in heftiger beweging geraken. Daardoor wordt het de electronen moeilijker gemaakt om zich door de moleculen van die stof
heen een weg te banen. Wij zelf bewegen ons ook gemakkelijker
door een mensenmassa die stil staat dan door een mensenmassa die
door elkaar krioelt.
Samenvatting:
De temperatuurcoëfficient geeft aan, hoeveel de
weerstandstoename bedraagt per ohm en per graad
Celsius.

Het gedrag van metalen is tegengesteld aan dat
van kool, vloeistoffen en gassen.
De temperatuursveranderingen rekent men in den
regel vanaf 15° C, omdat in de meeste tabellen p
voor die temperatuur opgegeven is.

§ 11.

Serieschakeling van weerstanden.

Men zegt, dat weerstanden in serie geschakeld staan, wanneer het
dezelfde stroom is die ze achtereenvolgens doorloopt. In fig. 7 is
een serieschakeling afgebeeld van drie weerstanden, die we onder
scheidenlijk zullen noemen Rx, R, en R... De stroom / doorloopt
eerst de weerstand /?(, daarna R., en tenslotte R,. Weer merken
we op, evenals in § 1, dat de stroom, als hij R s verlaat, even sterk
is, als bij het binnentreden van R}.
Bij berekeningen, waarin een aantal weerstanden voorkomen, geR2

T

R3

=^MnrwmjrtTJir-r
—

I

p
Fig. 7.

bruikt men vaak het begrip vervangingsiveerstand; hiermede wordt
het volgende bedoeld. Wanneer een aantal weerstanden in een
schakeling voorkomen, onverschillig hoe deze geschakeld staan, dan

1
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zal het altijd mogelijk moeten zijn, om al die weerstanden te ver
vangen door één enkele weerstand, van een zodanige grootte, dat
de stroomsterkte in de kring (bij dezelfde spanning) onveranderd
blijft. Deze ene weerstand noemt men dan de vervangingsweerstand
van al die andere weerstanden tezamen. We zullen deze grootheid
in het vervolg aanduiden met Rverv.
Het zal ieder wel zonder meer duidelijk zijn, dat bij serieschakeling, omdat de stroom telkens opnieuw een weerstand ondervindt,
de vervangingsweerstand gelijk is aan de som van de weerstanden,
die door de stroom overwonnen moeten worden. Voor de drie
weerstanden uit fig. 7 kunnen we dit in een formule weergeven met:
Rverv.

^R.+R.^R,

12

We hebben dit immers stilzwijgend reeds aangenomen, toen in § 6
werd gezegd, dat in een gesloten stroomkring de totale weerstand
gelijk was aan de som van inwendige en uitwendige weerstand,
n.1. door te schrijven Rtot. = Rinw. + Ruitw. Inplaats van Rtot. zou
men dus hier ook kunnen schrijven Rverv. = Rinw. + Ruitw.
Voorbeeld.

Een element staat aangesloten op een lange kabel, die twee aders
bevat, elk met een doorsnede van 2,5 mm2. De inw. weerst. van het
element is 0,12 f2. Aan het einde van de kabel staat een gloei
lampje van 28 f2 aangesloten, dat brandt op een spanning van
3,5 V. Hoe groot is de uitwendige weerstand en hoe groot de
totale weerstand in de kring? Welke spanning gaat er in de kabel
verloren en hoe groot is de EMK van het element? De afstand
tussen het element en het lampje bedraagt 145 m.
Oplossing.

Geg.: q = 2,5 mm2; Rinw. = 0,12 f2; Riainpje=. 28 f2; Vlampje = 3,5 V;
Z = 2 • 145 = 290 m.
Gevr.: Ruitw.’, Rtot.', V kabel’, EMK.
Om van een en ander een betere voorstelling te krijgen is het ge
wenst, dat men bij het maken van vraagstukken voor gewoonte
houdt om de schakeling in tekening te brengen. Voor het boven
staande geval krijgt men dan de volgende figuur. Bij A bevindt zich
het element, bij B het lampje, dat schematisch door een kruisje
wordt voorgesteld.

1

a~T

/yj n___

Fig. 8.

—
X
—
—*'

8
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Met de gegevens van het lampje kan men de sterkte van de stroom
berekenen die er door gaat n.1.: I = ^la.mPje
= 0,125 A. Daar
Rlampje
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alles in serie staat, is dit dezelfde stroom als die, welke door de
kabel gaat.
P•l
0,0172 • 290
= 2 2.
De weerstand van de kabel is: R = '—q ~
2,5
De uitw. weerstand is: Ruitw. = R kabel + Rlampje = 2 -|- 28 = 30 ft .
De totale weerstand in de kring is: Rtot. = Rlnw. + ^tmw. = 0,12 44- 30 = 30,12 2.
Voor het spanningsverlies in de kabel vindt men:
V /-abel = I-R kabel = 0,125 • 2 = 0,25 V.

Hieruit volgt voor de klemspanning van het element:
Vuitio. = V kabel

V lampje = 0,25 4~ 3,5 = 3,75 V.

Het inw. span. verl. van het element is:
Viuw. = I ■ R„IIC. = 0,125 • 0,12 = 0,015 V.
De EMK van de stroombron is:
EMK = Vint0. + Vuitw. ■■= 0,015 4- 3,75 = 3,765 V.

Samenvatting:

Weerstanden staan in serie, wanneer het dezèlfde
stroom is die ze achtereenvolgens doorloopt.
De vervangingsweerstand, bij serieschakeling, vindt
men door optelling van de afzonderlijke weerstanden.
§ 12.

Spanningsdeling bij serieschakeling.

Potentiometer.

Wanneer een aantal weerstanden in serie staat aangesloten op een
spanning van V volt, dan zal die spanning zich over deze weer
standen verdelen, echter zo, dat de som der deelspanningen steeds
weer gelijk is aan de onverdeelde spanning V ■ Dat dit zo zijn
moet, is gemakkelijk genoeg in te zien, want, wanneer men in
formule 12 alle termen vermenigvuldigt met /, dan krijgt men
I • Rverv. = l • R\
1 • R21 • R3. Overeenkomstig de wet van
Ohm betekent dit, met betrekking tot figuur 7

p=p1+r2 + rl
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Bij serieschakeling is dus de som der deelspanningen steeds gelijk
aan de onverdeelde spanning.
Nu interesseren we er ons nog voor, in welke verhouding die
deelspanningen tot elkander staan. Ook dit is eenvoudig uit het
voorgaande af te leiden, als we maar bedenken, dat het spannings
verschil aan de klemmen van de eerste weerstand gelijk is aan

I
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= I • R j ; zo ook, dat V2 = ƒ • R2 en eveneens, dat V3 = I • R3.
Voor de onderlinge verhouding der deelspanningen kunnen we
derhalve schrijven :
F, : J7.,:F3 =/•/?, :/-R2 : I-R3.
Delen we in het rechter lid alle termen door /, dan kunnen we
die evenredigheid vereenvoudigen tot:

r, :F2:r 3

—

• ^2 '• ^3

14

In woorden luidt dit: de spanningen staan in dezelfde verhouding
tot elkander, als de weerstanden waarin ze verloren gaan.
Deze evenredigheid zegt dus, dat, om een grote weerstand te over
winnen een grote spanning nodig is en omgekeerd, dat om een
kleine weerstand te overwinnen slechts een geringe spanning nodig
is. (Aangenomen, dat door beide weerstanden dezelfde / vloeit).
Uit form. 14 volgt tevens, dat de spanningsdeling niet bepaald
wordt door de grootte van de weerstanden op zichzelf beschouwd,
maar door hun onderlinge verhouding. Als men dus een spanning
van 100 V delen wil in twee spanningen van 20 V resp. 80 V,
dan is dit te bereiken met iedere combinatie van twee weerstanden,
mits hun verhouding maar is, als 1 staat tot 4.
Behalve de manier, die in form. 14 aangegeven is, om de span
ningsdeling te berekenen, kan men ook nog op een andere wijze
te werk gaan. Bepalen we ons wederom tot drie weerstanden
(fig. 7), dan geldt voor de spanningsval in R{, dat Vx = I'Rl.
V
Maar omdat ƒ weer gelijk is aan ——;——---- ;vinden we, na
R> +R2 + R3r
V
substitutie van /, dat:
=
• R.» of, wat hetzelfde
Ri

1^2

i

R-.i

is, dat: V j = V • —---- :—“—:——• In woorden uitgedrukt staat hier
R\ i~ R-2 1 R3
dus, dat de spanningsval in een bepaalde weerstand gelijk is aan
het zooveelste. deel van de onverdeelde spanning, als de verhou
ding bedraagt, die er bestaat tussen de beschouwde weerstand en
de som van alle weerstanden. Als dus een aantal weerstanden, die
in serie staan, tezamen 128 H bedragen en één dier weerstanden
23
is 23 S2, dan is de spanningsval in deze weerstand — - van de
onverdeelde spanning.
Een serieschakeling van weerstanden, die tot doel heeft om een
bepaalde spanning te verdelen, noemt men ook wel een potentioweferschakeling. De benaming potentiometer is zeer ongelukkig
gekozen, want men zal hierbij onwillekeurig denken aan een meter,
Oosterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
3
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waarmede potentiaal gemeten wordt. Deze benaming heeft echter
niets met het begrip meter te maken. Men bedoelt met een
potentiometer niets anders dan twee of meer weerstanden in serie,
die tot doel hebben spanningsdeling te doen plaats vinden. Een
betere benaming is daarom spanningsdeler.
Later zal blijken, dat de spanningsdeler, hoe eenvoudig deze ook
in principe lijken mag, in verschillende radioschakelingen een buiten
gewoon belangrijke plaats inneemt. Dit komt, omdat in zeer veel
gevallen de gedragingen van een schakeling zijn terug te voeren
tot — en te verklaren met — de theorie van de potentiometer of
spanningsdeler.
Nu moet men, wanneer er sprake is van een potentiometer, niet
altijd direct denken aan een bijzonder toestelletje of apparaatje,
dat tot doel heeft de spanning op een bepaalde manier te delenDie dingen bestaan natuurlijk wel en zullen we weldra ook he
spreken, maar de naam potentiometer moet men in veel ruimere
en algemenere zin opvatten.
Wanneer we eens een blik terugwerpen op de figuren 4 en 8 dan
blijkt, dat dit ook niets anders zijn dan spanningsdelers. D. w. z.
al zijn die schakelingen ook niet met het opzettelijke doel gemaakt,
om spanningsdeling te doen plaats vinden, dan kunnen we ze
toch verklaren, door gebruik te maken van de theorie der spannings
deling. Zo verdeelt zich in fig. 4 de EMK van het element over
de weerstanden Ri en Ru, zodat men voor de spanningsdeling kan
schrijven Vt : Vu -- Ri : Rlt • Inplaats hiervan, kunnen we ook gebruik
maken van de andere methode. Daar immers de EMK het onver
deelde aantal volts is, geldt, met betrekking tot fig. 4, dat:

en Vu = E •

Met betrekking tot fig. 8 verdeelt zich de EMK over de Ri van
de stroombron, de R van de kabel en de R van het lampje. Hier
geldt voor de spanningsdeling
V i • V kabel : Vlamp == R i ' Rkabel • Rlanip,

Op de vraag, welke spanning in de kabel verloren gaat, hadden we

dus ook kunnen antwoorden: Vkabel=E*------ •
Rtolaal

Zoals reeds gezegd is, bestaan er speciaal geconstrueerde apparaten,
die men gebruikt om spanningsdeling te doen plaats vinden en die
men eveneens potentiometers noemt. Meestal zijn ze zo gemaakt,
dat men de spanningsdeling naar believen kan instellen en zonodig
kan regelen. De werkwijze is al zeer eenvoudig en volgt uit fig. 9.
Daarin is een gestrekte draad A B afgebeeld, die aangesloten is op
de klemmen van een element. Daar die draad overal dezelfde door
snede heeft (dus iedere cm van die draad evenveel weerstand bezit),

■
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zal de klemspanning van het element zich gelijkmatig over de draad
verdelen. Een voltmeter is verbonden aan het vaste draadeinde A
en aan een schuifcontact C. (In dergelijke theoretische beschou
wingen doet men altijd, alsof de weerstand van een voltmeter
oneindig groot is, zodat er in het geheel geen stroom door de
meter gaat, ook al wijst hij aan.) Zet men het schuifcontact precies
in het midden, dan zal de meter
de halve klemspanning aanwij
zen, want dan is de draad ver
C
A
■o B deeld in twee stukken, die even
lang zijn en waarvan de weer
standen zich derhalve verhou
den als 1:1. Schuift men het
contact meer naar A, dan zal
de meter steeds minder gaan
Fig. 9.
aanwijzen en eindelijk in het
geheel niets meer, als het schuifcontact tegen A aanstaat. Schuift: men het contact naar B, dan
wordt de aanwijzing steeds groter <en bereikt haar grootste waarde,
als het contact tegen B aanstaat; dit is dan juist de klemspanning
van het element. Hieruit volgt, dat men, schuivende van A naar
B, de voltmeter op alle spanningen kan instellen, die gelegen zijn
tussen 0 en de klemspanning van het element. Vervangt men nu
de voltmeter door een ander lichaam, waaraan men de spanning
wenst toe te voeren, dan geldt hiervoor eveneens, dat, schuivende
van A naar B, de spanning op dit lichaam toeneemt. Omdat in
het algemeen echter de weerstand van een willekeurig lichaam niet
oneindig groot zal zijn, mogen we nu niet zeggen, dat de spanning
recht-evenredig toeneemt met de verschuiving van C. Hoe in zo’n
geval de spanningsdeling berekend moet
worden, zal hierna (in § 15) met een
rekenvoorbeeld aangetoond worden.

Zo’n gestrekte draad, als afgebeeld is in
fig. 9, is wel wat omslachtig en daarom
rolt men hem meestal op tot een spiraal.
In fig. 10 is een dergelijke potentiometer
afgebeeld. De instelling is met deze
constructie wel niet zo nauwkeurig als
met een gestrekte draad, maar voor de
practijk is de nauwkeurigheid meer dan
Fig, 10.
voldoende.
Behalve deze potentiometers gebruikt
men in de practijk (voor een ander doel) ook nog z.g. regelbare
weerstanden, die in uiterlijk wel op de voorgaande gelijken, maar
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die in wezen veel van de potentiometer verschillen. In fig. 11 is
een regelweerstand afgebeeld.
Het eigenlijke verschil tussen deze twee dinge:n is hierin gelegen,
dat de potentiometer tot doel heeft om de aan het een of andere
lichaam toegevoerde spanning te kunnen regelen, terwijl de regel
weerstand gebruikt wordt om de stroomsterkte in een kring op de gewenste
waarde te kunnen instellen. Goede be
namingen voor deze dingen, die dan
ook tevens de werking aanduiden, zijn,
spanningsregelaar en stroomregelaar.
Wanneer we eens kijken naar het uiter
lijk van deze weerstanden, dan valt
onmiddellijk op te merken, dat de poten
tiometer drie aansluitingen heeft, n.1.
twee voor de uiteinden van de weer
Fig. 11.
stand en een voor het schuifcontact. (In
fig. 10 staat de middelste contactschroef
in verbinding met het schuifcontact). De regelweerstand daaren
tegen heeft slechts twéé aansluitingen; in fig. 11 staat de ene klemschroef in verbinding met het schuifcontact en de andere is ver
bonden met de weerstandsdraad. Het andere draadeinde loopt dood.
Hieraan, of er twéé dan wel drie aansluitingen zijn, kan men direct
de stroomregelaar van de spanningsregelaar onderscheiden.
Wanneer we nu nog even het aantal ohms van beide weerstanden
nagaan, dan zal blijken, dat dit voor ieder door geheel andere
factoren bepaald wordt, hetgeen een gevolg is van hun verschil
lende toepassingen in de practijk. Voor de potentiometer geldt
bijvoorbeeld, dat, zoolang deze op de stroombron aangesloten staat,
er steeds stroom door de weerstand vloeit, dus nog afgezien van
de stroom, die via het schuifcontact door het verbruiksapparaat
gaat. Om die reden maakt men de weerstand van een potentio
meter zo groot als maar enigszins mogelijk is. d. w. z. zo groot,
dat de stroom door de potentiometer geen te grote belasting voor
de stroombron betekent.
De waarde van een regelweerstand daarentegen berekent men een
voudig met behulp van de wet van Ohm, waarbij de EMK gedeeld
wordt door de gewenste stroomsterkte. De verkregen uitkomst
stelt dan de totale weerstand in den kring voor. Deze wordt voor
een groot deel gevormd door het verbruikstoestel, de leiding en de
ƒ?, van de bron ; het aantal ohms dat men te kort komt wordt
aangevuld door de stroomregelaar. In het algemeen zal dan echter
wel blijken, dat het aantal ohms van de stroomregelaar veel kleiner
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is dan dat van een potentiometer. De gevallen, waarin stroomregelaars en spanningsregelaars gebruikt worden, zullen later worden
toegelicht en besproken.
Voorbeeld.
Twee weerstanden van 5 2 en 15 £2 staan in serie aangesloten op
een spanning van 32 V. Hoe verdeelt de spanning zich over deze
weerstanden ?
Oplossing.
Geg.: BJ=5£2; jR2 = 15Ü; V = 32 V.
Gevr.: De spanningen a.d. klemmen der weerstanden (Vt en V2).

Vj : V2 =
: B, = 5 :15 = 1 :3.
Daar 1 -|- 3 = 4 en de spanningen zich verhouden als 1 : 3 vindt men:
i V = 1 • 32 = 8 V ; V2 = a V = a . 32 = 24 V.
De andere oplossing zou zjjn:
V ■ = V ■ R^R. =
= 32
32 •• 5 + 15 = 8 V ; V = = V •

= 32. --15

Bi

R.,

=24 V

5 + 15

'

Samenvatting:
Indien weerstanden in serie staan, vindt spanningsdeling plaats.
De spanningen staan hierbij in dezelfde verhouding
tot elkander als de overeenkomstige weerstanden.
De spanningsdeling wordt niet bepaald door de grootte
van de weerstanden zelf, maar door hun onderlinge
verhouding.

Een potentiometer of spanningsdeler heeft altijd
drie aansluitingen en dient er voor, om de afgetakte
spanning te kunnen regelen.
Een regelweerstand of stroomregelaar heeft steeds
twéé aansluitingen en wordt gebruikt om de stroomsterkte in een kring te kunnen regelen.

§ 13.

Parallelschakeling van weerstanden.

Weerstanden staan parallel, wanneer ze op dezelfde spanning
staan aangesloten. Ook zou men kunnen zeggen, ze staan parallel,
wanneer alle beginpunten van de weerstanden samen komen in
één punt (a in fig. 12), terwijl tevens alle eindpunten samen komen
in een gemeenschappelijk punt (b). Dat bij parallelschakeling alle
weerstanden de spanning gemeen hebben volgt uit de figuur, want
ze staan alle tussen dezelfde punten a en b aangesloten en tussen
twee punten kan slechts één enkel potentiaalverschil bestaan.

38

Bij parallelschakeling vindt altijd stroomvertakking (stroomdeling)
plaats. De stroom / splitst zich bij a in zoveel delen als er takken
zijn. Men noemt die deelstromen de takstromen.
Daar er geen electriciteit ver
loren kan gaan, is het logisch,
__ _V
dat de som van alle takstromen
steeds gelijk moet zijn aan de
R,
onvertakte stroom. Men kan
dit, met betrekking tot fig. 12,
uitdrukken in:

>1

a

15
Fig. 12.

Ook hier past men weer het
vervang ings weerstand
begrip
toe en volgens de reeds gegeven omschrijving is deze gelijk aan
het quotiënt van de spanning V en de totale stroom /, zodat geldt:
V
Rverv._= —. Voor de takweerstanden kan men respectievelijk

schrijven:

y

„

y

——
- ;, ƒ?.,=
1Xi,—— ;, en R-,=
z\.s —
=
M

‘2

v_ .

Hierbij valt het ons

l//
'.i

direct op, dat, in tegenstelling met de serieschakeling, waarbij er
slechts sprake was van één enkele stroom / en waarbij we te
maken hadden met verschillende spanningen F,. Venz. er
hier slechts sprake is van één enkele spanning, terwijl we nu te
maken hebben met verschillende stromen
1, enz. Passen
we een en ander toe op form. 15 dan krijgen we

F _ = Z__L L ■ VR

Rverv. ~ /?,
Rt ”r
r «/'
R .,

R:i

Deze uitdrukking kunnen we vereenvoudigen, door het linker- en
rechter lid te delen door V• Als resultaat vinden we dan de formule, die ons in staat stelt de vervangingsweerstand te berekenen
van een parallelschakeling van een aantal weerstanden, nl.:

1
R verv.

TH

1

16
R$

Gebruik makende van het begrip geleidingsvermogen, dat in § 3
verklaard werd, als zijnde het omgekeerde van de weerstand, kan
men formule 16 als volgt onder woorden brengen: Bij parallel
schakeling van weerstanden is het totale geleidingsvermogen gelijk
aan de som der geleidingsvermogens van de afzonderlijke takken.
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Men zal dit gemakkelijk kunnen inzien, want hoe meer geleidende
takken naast elkander geplaatst worden, des te groter is het totale
geleidings vermogen.
Voorbeeld.

Men schakelt vijf weerstanden parallel, respectievelijk 12 0, 6 0»
20 0 , 5 0 en 3 0. Hoe groot is de vervangingsweerstand ?
Oplossing.

geg.:
= 120 ; R 2=6O; B3=20O; B.1=50; R5=3O.
gevr.: R„erv.
Door toepassing van form. 16 vindt men:
1
1^1
1 +R
11 ,; + R~
1 ~ JL
1
1
1
1
” Rx + Rn + R.< +
12 + 6 + 2Öf+ 5 + 3
+
Ruerv.
1
12
20
5
10
3
12
20
50
,
.
6q + go — 6Ö ’ na omkerin& vindt men
“ 60 + 60 + 60
Rverv.
60
Rverv. = go =
= 1,2 O.

Wanneer men deze uitkomst vergelijkt met de waarden der af
zonderlijke weerstanden, dan valt het op, dat zij kleiner is dan de
kleinste der takweerstanden. Dat dit zo moet zijn, volgt uit hetgeen
hierboven werd gezegd, n.1. dat het totale geleidingsvermogen, door
parallelschakeling, altijd groter wordt, dus dan moet omgekeerd
de totale weerstand, door parallelschakeling, altijd kleiner worden.

Een bijzonder geval doet zich voor, wanneer men slechts twee
weerstanden parallel schakelt. Daar ook op dit geval de algemene
formule van toepassing is, vindt men voor de vervangingsweerstand:

£

_ !
R|

R verv.

1
7? •>

Om deze breuken te kunnen optellen moet men ze eerst gelijk
namig maken en krijgt dan:

1
Rverv.

R.

ff, +R2
+ R{/<
• R2
R\' R

R x • R2'

o

Voor de vervangingsweerstand volgt hieruit:

Rverv.

K, -R.,

17

In woorden luidt dit: De vervangingsweerstand van twéé parallelweerstanden is gelijk aan het product dier weerstanden gedeeld
door hun som.

40
We merken vooral op, dat deze formule uitsluitend voor tivee
weerstanden geldt en dus niet voor drie of meer. Wel kan men bij
een parallelschakeling, die uit een groter aantal weerstanden bestaat,
deze formule telkens op twee weerstanden tegelijk toepassen en op
die manier de schakeling vereenvoudigen.
Voorbeeld.
Wat is de vervangingsweerstand van drie parallel geschakelde
weerstanden, die respectievelijk bedragen 120 2, 60 2 en 10 2.

Oplossing.

Geg.: R' = 120 2; R., = 602 ; 2?3 = 10 2.
Gevr.: Rverv.

Gebruik makende van formule 17, vindt men voor de vervangings
weerstand van Rx en Ro_.
Rt*Rz
120-60
7200
40 2.
Rverv.
— R, -j- R„ ~ 120 + 60 — 180 —
Nu hebben we de schakeling vereenvoudigd tot 2 weerstanden
parallel en vinden voor de vervangingsweerstand hiervan:
40 • R3
40-10
400
Rverv- = 40*+ R~ = 40 4- ÏÖ = 50 = 8

Ook met formule 17 kunnen we gemakkelijk aantonen, dat de ver
vangingsweerstand van een parallelschakeling altijd kleiner moet
zijn dan de kleinste der takweerstanden. We kunnen n. 1. voor
Rverv.

eens:

ook
°°k schrijven
«Mven :: Rx >erv. = R >

=
Rverv.

= «2’

•

en even-

R, +«.

De breuk, waarmede men in het eerste geval R, en in het tweede
geval R2 vermenigvuldigt, is steeds kleiner dan 1, want de noemer
is groter dan de teller. Hiermede is bewezen, dat Rverv. altijd
kleiner dan R{ en kleiner dan R., moet zijn.

Een bijzonder geval doet zich voor, wanneer van twee parallel
geschakelde weerstanden de ene zéér groot is ten opzichte van de
andere. Stel /?,=22 en R., = 248 2, dan vindt men, volgens
R ~
248
form. 17. «._. = «, .^-^- = 2—---8 en het maakt hierbij
al heel weinig verschil, of men 248 deelt door 2 -j- 248 of alléén
door 248. Doet men dit laatste, dan verkrijgt men:
R verv.

= 2-

^&==R^¥ = R'’Ï = R'
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Deze opmerking moet men aldus opvatten: Wanneer van twee
parallel-weerstanden de ene zéér klein is ten opzichte van de
andere, dan is de Rveiv. practisch gelijk aan de kleinste.
Hieruit volgt: Zet men parallel aan een kleine R een zeer grote
R, dan verandert de R totaal hierdoor vrijwel niet. Zet men daarentegen parallel aan een grote R een zeer kleine R, dan daalt de
waarde van R totaal tot een waarde die nagenoeg gelijk is aan de
kleinste.

Een ander bijzonder geval treedt op, wanneer een aantal weer
standen parallel staan, die alle even groot zijn, b.v. vijf weerstanden
parallel, elk van 6fi. Door toepassing van form. 16 vindt men dan:
1 =L I 1 . 1 1 1 .
1
L_lJ_ 1 J__LJ__l_L
R,
T
Rj
R/
r
JR,
6 '6 '6^6 '6
6
R
:
,
1
R.,
'
R
R, T R., T
T
“
waaruit volgt: Ruerv. = f=1.2n.

_

+_L+_L + _L+

Het blijkt nu, dat deze 1,2 2 juist het zoveelste deel is van 6 2
als er takken parallel staan. Hieruit volgt: schakelt men een aantal
gelijke weerstanden parallel, dan is de vervangingsiveerstand gelijk
aan het zoveelste gedeelte van de weerstand van één tak. als er
takken parallel staan.
Als dus acht weerstanden van 12 Q parallel staan, is de vervangingsweerstand gelijk aan 12 : 8 = 14 fi.
In de electrotechniek noemt men parallel-schakelen ook wel shunten.
Een parallel-weerstand wordt daarom vaak met de naam shunt
aangeduid.

Samenvatting:
Weerstanden staan parallel, wanneer ze de spanning
gemeenschappelijk hebben.
De som van de takstromen is steeds gelyk aan de
onvertakte stroom.

Het totale geleidingsvermogen bij parallelschakeling
is gelijk aan de som der geleidingsvermogens van
de afzonderlijke takken.
De vervangingsweerstand bij parallelschakeling is
steeds kleiner dan de kleinste der takweerstanden.
Alleen bij twéé parallel-weerstanden is de vervangingsweerstand gelyk aan hun product gedeeld door
hun som.

Schakelt men twee weerstanden parallel, waarvan
de een zeer groot is t.o.v. de andere, dan is de vervangingsweerstand practisch gelijk aan de kleinste.
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Schakelt men een aantal gelijke weerstanden parallel,
dan is de vervangingsweerstand gelijk aan het zo
veelste deel van één takweerstand als er takken
parallel staan.
Een shunt is een parallel-weerstand.
§ 14.

Stroomverdeling bij parallelschakeling.

Wanneer er een vertakking plaats vindt, zoals dit bij parallelscha
keling het geval is, dan splitst de stroom zich in verschillende
delen. In fig. 12 b.v. splitst de stroom / zich bij het punt a in drie
stromen
/ , en / (, die men takstromen of deelstromen noemt.
Het spreekt wel haast vanzelf, dat de tak, die het beste geleidt,
de meeste stroom doorlaat. Hieruit volgt reeds zonder enig bewijs,
dat de takstromen evenredig moeten zijn met de geleidingsver
mogens van de overeenkomstige takken. We kunnen dit gemakkelijk
als volgt aantonen.
Voor de takstromen kan men, overeenkomstig de wet van Ohm,
V
V
V
schrijven: /, = — ;
- en / 3 == p- , zodat men voor hun
AI

K2
2■ ~R

K3

V
V V
V 22
= r/r2'r3

onderlinge verhouding vindt /, : 1: /3 =

Deze evenredigheid kan men vereenvoudigen, door in het rechter
lid alle termen te delen door de gemeenschappelijke factor V■ Men
krijgt dan :

1

*7

1

i

18

*

Dit komt volkomen overeen met hetgeen we hiervoor reeds in
woorden omschreven. Het bovenstaande kan men uitdrukken door
te zeggen : De takstromen staan in dezelfde verhouding tot elkander
als de geleidingsvermogens van de overeenkomstige takken.

Voorbeeld.
Een stroom van 56 A splitst zich in een vertakking, die bestaat
uit vier weerstanden resp. 8 ÏÏ, 12 12, 16 S2 en 6 Q. Hoe groot is de
stroom in iedere tak ?

Oplossing.

Geg.: Rx =8Q; R.2 = 12J2; R3 = 16 ft ; R.t = 6 Q ; I = 56 A.
Gevr.: de takstromen /lt 7„, ƒ., en

Met form. 18 lost men op:

7J :

: /, =

=
v1

1 - 1 . 1
6 . 4 . 3 . 8
- 8 ’ 12 16 ‘ 6 “ 48 • 48 ‘ 48 ’ 48'

2

3

•!

fi.4.q.8

i
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Daar 6 -j- 4 -f- 3 -{- 8 = 21, vindt men voor de takstromen:

'■=4-'=h •56=16 a; ^-=2T-7=4 ■56=iof
3

3

8

a;

z3 =

1

8

• i7=
= 2T-56 = 8 A: '< =2T‘7= 2T-56 = 213 A'
= 2f
Controle: I = I x + I+ I-f- 14 = 16 -j- 102 _|_ 8 -f- 21i = 56 A.
Wanneer men form. 18 toepast op slechts twee weerstanden, die
parallel geschakeld staan, dan blijkt, dat zij daarvoor heel wat
eenvoudiger geschreven kan worden. Men vindt dan n.1.:

11

1

R>

R2

n

n

R7:R;=^-r=-R;=^:R'-zodat:
19

^1’^2 ----- R2 ‘ R i

In woorden luidt dit : Bij twéé parallel-iveerstanden staan de takstromen in omgekeerde verhouding tot elkander als de tak weerstanden.
Als dus twee weerstanden (parallel) zich b.v. verhouden als 2 : 7,
dan verhouden de stromen door die weerstanden zich als 7 : 2.
We merken vooral op, dat deze berekening uitsluitend kan worden
toegepast op twee weerstanden in parallelschakeling, dus niet op
drie of meer. D.w.z. als drie weerstanden (parallel) zich b.v. ver
houden als 4:7:9, dan verhouden de stromen in die weerstanden
zich niet als 9:7:4, maar wel als J: -1 :
Voorbeeld.

Van een ampèremeter, die een meetbereik heeft tot 5 A wil men
het meetbereik, door middel van een shunt, uitbreiden tot 25 A. Hoe
groot moet de weerstand van die shunt zqn, als de meter zelf een
weerstand heeft van 0,02 S2 ?

Oplossing.

Geg.: I = 25 A; Iw = 5 A ; Rtn = 0,02 Q.
Gevr.: R.s/h
Als er door de meter niet méér stroom mag gaan dan 5 A en men
voert 25 A toe, dan is er 20 A te veel en die moeten, via de shunt,
om de meter heen geleid worden, zodat Ish = 20 A.

Met behulp van form. 19 vindt men dan:
Ifih • Iui == R'm • Rsh of 20 : 5 = 0,02 : R$h.
Na toepassing van de hoofdeigenschap der evenredigheden, geeft
dit:

20 Rsh == 5 • 0,02 = 0.1 dus Rsh

= 0,005 n.
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We hadden deze uitkomst wel gemakkelijker kunnen vinden, door
eenvoudig te zeggen: daar de shuntstroom viermaal zo groot moet
zijn als de meterstroom, moet de shuntweerstand viermaal zo klein
zijn als de meterweerstand, dus 0,02 : 4 = 0,005 £2.
Samenvatting:
Bij parallelschakeling verhouden zich de takstromen
als de geleidingsvcrmogens van de overeenkomstige
takken.
Alleen voor twéé parallel-weerstanden geldt, dat de
takstromen omgekeerd evenredig zijn met de takweerstanden.
§ 15.

Gemengde weerstandsschakeling.

In vele gevallen heeft men te doen met combinaties van weer
standen. waarvan sommige met elkaar in serie staan en andere weer
met elkander parallel. Om van zo’n gemengde schakeling de vervangingsweerstand en de verschillende takstromen te berekenen,
moet men haar eerst vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging komt
in het kort hierop neer, dat men de weerstanden, die zuiver in
serie of parallel staan, vervangt door één enkele weerstand en op
die manier de schakeling vereenvoudigt. Hierbij moet men vast
houden aan de regels: weerstanden staan in serie, als het dezelfde
stroom is die ze achtereenvolgens doorloopt en weerstanden staan
parallel, als ze op dezelfde spanning aangesloten staan.
Voorbeeld.

O

-V- WMA*
a.

<4 h
eM r

Rt = 20-i’

- é-

bS
5 11

Gevraagd de vervangingsweerstand en de ver
schillende stromen te berekenen in de weer
standen van fig. 13.
Oplossing.

Allereerst moeten we nagaan, welke weerstan
den in serie en welke parallel staan. Daartoe
2
volgen we de stroom. Stel, dat deze bij a
l-n_n_r2_m c. toevloeit, dan splitst hij zich daar in 3 tak
stromen. Een deel gaat door R t, een deel door
= i-o.
R ,, en de rest door R* en R3. Deze laatste
Fig. 13.
weerstanden worden dus door dezelfde stroom
doorlopen en staan daarom in serie. We kun
nen ze vervangen door één enkele weerstand van R3 4- R A =1 -j-2 =
3 £2; deze kunnen we Rr> noemen. Nu tekenen we de schakeling
opnieuw in vereenvoudigde vorm en krijgen fig. 13a. Daarin zien
we, dat R., en Rr op dezelfde spanning zijn aangesloten, want ze
staan beide tussen de punten a en c en tussen twéé punten kan
maar één enkel potentiaalverschil bestaan. Voor R.y en R6 zetten
.....
R., • R. R•6R•(. "3
18 ’
we in de plaats een weerstand van -— — - ------ = - = 2 £2.
1
6 —3
9
(I

L-)

f

v-.

+ «6
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0
-e-V=^oEr/£*

w

G.<

\ R, = 20-n- U

a.

R< = ZO-n-

4
R,=20-n.

!C

Fig. 13a.

Fig. 13b.

Rs = 5ïL
Fig. 13c.

Deze noemen we weer R. en krijgen dan opnieuw een vereenvou
digde figuur n.1. fig. 13b. Hierin staan R. en R:i in serie en geven
tezamen 2 -f- 3 = 5 £2. Dit is R * in fig. 13c. Daar nu R{ en Rs
parallel staan, is de vervangingsweerstand van de gehele schakeling

R, -_Rk __£°‘5_ —100
--- = 4 £2. De totale stroom die bij
R 1 4-R~ ~ 20
5 — 25
V
90
a toevloeit, is volgens de wet van Ohm I — ~
22,5 A.
R~ 4
Noemen we de stromen in R t en
overeenkomstig IY en Z8, dan
vinden we Z1 : Z8 —
: R t = 5 : 20 == 1: 4. Daar 14-4 = 5, zijn de
11
4
takstromen gelijk aan Z t = — •Z =— • 22,5 = 4,5 A en 18 = — • I =

gelijk aan

O

o

4
• 22,5 = 18 A.
5
Keren we nu weer terug tot fig. 13b, dan blijkt, dat Z8 de weer
standen R7 en R ö in serie doorloopt. Gaan we weer een stap verder
terug naar fig. 13a, dan zien we, dat de gevonden stroom ZH = 18 A
zich weer splitst in R., en RG. Noemen we die stromen respectieve
lijk I, en Z(., dan vinden we tenslotte I2 : ZG = R c : R„ = 3 : 6 = 1: 2.
1
2
Dus 12 = -- • 18 = 6 A en Zc =— • 18 = 12 A.
De stroom Zo = 12 A doorloopt in serie de weerstanden R4 en R

3"

Een bijzonder geval van een gemengde schakeling krijgt men,
wanneer een aantal gelijke weerstanden zodanig in een kring is
opgenomen, dat zij
An
AA
AA
een aantal paralleltakken vormen, waar
bij iedere tak zoveel
AA
AA
aa
weerstanden in ’ serie
bevat als er takken
parallel staan. In fig.
14 zijn b.v. drie paral4A
AA
AA
/e/-takken getekend,
elk bevattende drie
Fig. 14.
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weerstanden in serie. (Het spreekt vanzelf, dat het totale aantal
steeds een kwadraat *) moet zijn b.v. 4, 9, 16, 25 enz.). De ver
vangingsweerstand van één tak is 3 • 4 — 12 S2. De vervangings12
weerstand van de gehele schakeling is
4 2 en deze blijkt even

groot te zijn als de waarde van één enkele weerstand. We hadden
dit gemakkelijk van te voren kunnen zien, want door de serieschakeling werd de weerstand driemaal zo groot en door de paral
lelschakeling weer driemaal zo klein.

Nu de bewerking van de gemengde weerstandschakeling bekend
is, komen we nog even terug op het geval, dat afgebeeld is in
fig. 9. Als daarin de voltmeter een oneindige weerstand bezit en
C staat in het midden tussen A en B, dan wijst de meter de halve
spanning aan, ongeacht de weerstand van de draad A B- Heeft de
meter (of het verbruikstoestel) een eindige weerstand, dan zal, als
C in het midden staat, de spanning tussen A en C niet meer gelijk
zijn aan de helft van Vab, maar kleiner zijn dan 0,5K..|/j. De be
rekening geschiedt nu als volgt. Stel, de draad A B heeft 240 2.
dan is de draadweerstand tussen A en C 120 2. En als het ver
bruikstoestel (of de voltmeter) een weerstand bezit van b.v. 600 2,
„ 4
,
120-600
72000
dan is de Aücll>. tussen A en C gelijk aan 7^77-.-^^ =
1ZU -f- OUU
/ zu
-100 2. Derhalve geldt nu, dat VaC : Vcb = 100 : 1 20 — 5 : 6.
Daar 5 -|- 6
1 1, blijkt dus het spanningsverschil tussen A en C
slechts 5/11 te zijn van Vab en dit is inderdaad minder dan de
helft van Vab- Uit dit voorbeeld blijkt echter tevens, dat, naarmate
de weerstand van het verbruikstoestel groter is ten opzichte van
de draadweerstand, steeds beter benaderd wordt, dat de afgetakte
spanning evenredig is met lengte van de draad A C.
Samenvatting:
Men berekent de vervangingsweerstand van een ge
mengde schakeling, door deze schakeling stelsel
matig (met behulp van de formules voor serie- en
parallelschakeling) te vereenvoudigen en op die
manier te geraken tot een zuivere serie- of parallel
schakeling.

Als er b(j een gemengde schakeling evenveel gelijke
weerstanden per tak in serie staan, als er takken
parallel staan, dan is de waarde van de vervangings
weerstand gelijk aan die van één enkele weerstand.

•) Voor het begrip kwadraat zie aanhangsel.

§ 16. Het electrisch vermogen.
Onder vermogen in het algemeen verstaat men de arbeid, die een
lichaam per seconde verrichten kan. In de mechanica meet men
het vermogen in de eenheid ..paardekracht" (pk). Een machine bezit
een vermogen van 1 pk indien deze in staat is om in één sec. een
arbeid te verrichten van 75 kgm, zodat 1 pk =-75 kgm/sec.
De begrippen vermogen en arbeid zijn, hoewel zeer nauw aan
elkaar verwant, in beginsel toch zeer verschillend. Vermogen geeft
slechts aan, waartoe een lichaam per sec. in staat is. Dat wil
daarom nog niet zeggen, dat dit lichaam inderdaad arbeid ver
richt. Zo zal b.v. een paard in staat zijn om een zware wagen
voort te trekken, waardoor het per sec. een zekere arbeid ver
richten zal, maar daarom behoeft het dat nog niet te doen. Het be
schikt dus over een vermogen, zonder dat het op dat moment arbeid
verricht. Eerst, wanneer het werkelijk die wagen voorttrekt, wordt er
arbeid verricht. Het grote verschil, dat er bestaat tussen arbeid en
vermogen komt in het kort dus hierop neer: Vermogen is datgene
wat men per sec. kan doen, arbeid is datgene, wat men in een
bepaalde tijd doet.
Het verband tussen vermogen en arbeid volgt uit de algemeen
geldende formules

Arbeid = vermogen X tijd ■ en

Arbeid = kracht X we9
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Het electrisch vermogen, dat door een verbruiksapparaat ontwik
keld wordt, kan zich op verschillende manieren uiten, zoals reeds
uit fig. 1 is gebleken b.v. in warmte, licht, beweging, enz. Proef
ondervindelijk kan men aantonen, dat het electrisch vermogen recht
evenredig is met de stroomsterkte en recht-evenredig is met de
spanning. Hieruit volgt:

Vermogen = spanning X stroom sterkte
De eenheid van vermogen wordt ontwikkeld door een stroom
sterkte van 1 A bij een spanning van 1 V. Deze eenheid heet
„watt" en hiervoor kan men dus schrijven
1 watt = 1 volt • 1 ampère
Algemeen: aantal watts = spanning in volts X stroomsterkte in
ampères.
Soms zegt men voor watt ook wel voltampère.
Het electrisch vermogen is derhalve gelijk aan V • / watt.
Door toepassing van de wet van Ohm kan men dit ook anders
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uitdrukken. Immers, vervangt men V door I' R, dan kan men voor
V • l ook schrijven / • R • I = / -R. Ook kan men / vervangen door
K
K
Ven verkrijgt dan voor het vermogen V • - = — • De drie ma
R
ft
R
nieren, waarop men het vermogen in een formule kan uitdrukken,
zijn dus:

VElectr. Vermogen = V • / — / 2 • R = —watt

19

Als b.v. een weerstand van 880 2 aangesloten staat op een span
ning van 220 V (er vloeit dan een stroom met een sterkte van
0,25 A door die weerstand), dan kan men het vermogen berekenen
met: II' — E •/ — 220 • 0,25 = 55 W, maar ook met: IE = I 2 • R =
V2
= 0.252 • 880 = 55 W en eveneens met de formule IE —
R ~~
= ^ = 55 IE.
-x—r = 55 IE.
880
Evenals in § 6 de EMK van een stroombron gesplitst werd in
een deel I7,. dat binnen in de stroombron verloren ging en een
deel K», dat nuttig aan de klemmen werkzaam was, kan men ook
hier weer spreken van het totale vermogen, dat de stroombron
ontwikkelt en dit splitsen in een deel, dat binnen in de stroom
bron verloren gaat in de vorm van warmte en een deel, dat naar
buiten nuttig werkzaam is.
Voeren we voor het vermogen de letter W in, dan kan men het
eerstgenoemde deel, het inwendige energieverlies, aanduiden met
IE; en de rest, het nuttige of uitwendige vermogen, met IE,;. (Voor
vermogen gebruikt men ook wel de benamingen energie, capaciteit
of effect.) Past men de index i en u weer toe op form, 21, dan
kan men voor het inwendige energieverlies schrijven:
Vi2
IE, =Vj.I = I- • R, = — watt en voor de nuttige energie:
Ri
Vu 2
IE„ = VH-l = r-' R., = ~ watt en tenslotte voor de totale energie,
die
~

de stroombron
EMKRtot

ontwikkelt:

IV tui =EMK'!= l2 • Rtui =

Watt‘

We herinneren hier tevens aan hetgeen in § 7 gezegd is in ver
band met de belasting van een energiebron n.1., dat hieronder
verstaan moet worden de totale energie die deze bron ontwikkelt.
Als b.v. in een energiebron 2 W verloren gaan en hij levert naar

I
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buiten 4 W, dan is de belasting van die bron niet 4 W maar

2 + 4 = 6 W.
De betrekking, die er bestaat tussen mechanisch en electrisch vermogen, wordt aangegeven door:
1 p k = 75 kgmlsec = 736 watt

Voorbeeld.

Op een verlichtingsdynamo, die een klemspanning heeft van 220 V,
staan aangesloten 50 lampen van 40 W en 10 lampen van 100 W.
Wanneer de inwendige weerstand van die machine 0,25 £2 is, hoe
groot moet dan het vermogen zijn, in pk uitgedrukt, van de stoom
machine, waardoor de dynamo aangedreven wordt ?
Oplossing.

Geg.: Wu =50-40 W plus 10-100 W; R , = 0,25 £2
Gevr.: Toegevoerde energie in pk.
Afgegeven energie Wlt = 50 • 40 -j- 10 • 100 = 2000 -|- 1000 = 3000 W.
Dit is Wu = VU-1 en daar de klemspanning 220 V bedraagt, volgt
Wu
3000
hieruit voor de stroomsterkte: I = - = ----- = 13,63 A.
Vn

220

Met de stroomsterkte en de inw. weerst. kunnen we het inw. ener
gieverlies berekenen. W, = I- • R, = 13,632 • 0,25 = 46,5 W. De totale
energie die in de dynamo ontwikkeld wordt, (dit is dus tevens
de energie, die de stoommachine moet leveren), bedraagt:
Wlut = Wu
W, = 3000 + 46,5 = 3046,5 W. Uitgedrukt in pk wordt
3046,5
dit
= 4,14 pk.
i <3o

Samenvatting :
Vermogen is de arbeid, die per sec. verricht kan
worden.
Vermogen kan in pk, in kgm/sec of in watt ge
meten worden. 1 pk = 736 watt = 75 kgm/sec.
§ 17.

Electrische arbeid.

In de vorige paragraaf werd het verschil tussen vermogen en arbeid
uiteengezet. Arbeid is datgene, wat verricht wordt, wanneer het
vermogen een zekere tijd werkzaam is. De verrichte arbeid is der
halve evenredig met het vermogen en met de tijd gedurende welke
het vermogen werkzaam is. Hieruit volgt de formule:
Arbeid = Vermogen X tijd

We dienen steeds te onthouden, dat het vermogen slechts een
eigenschap is en aangeeft welke arbeid per sec. verricht kan worden,
terwijl daarentegen de arbeid het iverk is, dat door het vermogen

Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.

4
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verricht wordt. Let wel, voor verrichte arbeid kan men betaling
eisen, maar niet voor datgene, wat men per sec. kan doen.
De eenheid, waarin de electrische arbeid gemeten wordt, is de joule.
Overeenkomstig bovenstaande formule wordt deze arbeidseenheid
verricht door 1 watt gedurende 1 sec. Men noemt daarom een
joule ook wel een wattseconde.

1 joule = 1 watt • 1 seconde
Men verkrijgt dus de electrische arbeid in joules, wanneer men
het vermogen in watts vermenigvuldigt met de tijd in sec. Gefor
muleerd wordt dit, overeenkomstig form. 21.

V2
Electrische arbeid = V • 1 • t — / - • R • t = ---- • t joules
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De joule is een vrij kleine eenheid en daarom gebruikt men in
de practijk meestal een grotere maat, n.1. het kilo-watt-uur, af
gekort met kWh. Daar een kW gelijk is aan duizend watt en
1 uur overeenkomt met 3600 sec., is 1 kWh gelijkwaardig met
3 600 000 joules.

1 k W h = 3,6 • 10fi joules
Bij electrische verwarmingstoestellen maakt men wel eens van een
andere arbeidseenheid gebruik, die afkomstig is uit de warmteleer,
n.1. de calorie, afgekort met cal. Hieronder wordt verstaan de hoe
veelheid warmte, die nodig is om 1 cm 1 water 1" C in temperatuur
te doen stijgen. De hoeveelheid warmte, die nodig is om 1 dm3
water 1° C in temperatuur te doen stijgen is duizendmaal zo groot
en wordt kilocalorie genoemd, afgekort met kcal. Er bestaan de
volgende betrekkingen:

1 joule = 0,24 cal'.

1 cal = 0,426 kgm

De betrekking die er bestaat tussen de arbeid, uitgedrukt in elec
trische maten (/ en R), en uitgedrukt in cal., werd het eerst door
Joule vastgesteld. Men noemt dit verband daarom de wet van
Joule, die luidt:

Electrische arbeid- 0,24 •/ - ’ R ' t joule

Cc'l

lite

51
Voorbeeld.

Wanneer een last van lx ton door een electromotor 10 m hoog
opgehesen wordt, hoe groot is dan de electrische arbeid, die hij
daarbij verricht. Wanneer deze arbeid verricht wordt in 0,5 min.,
hoe groot is dan het vermogen van deze motor, uitgedrukt in pk?

Oplossing.

Geg. gewicht = 1500 kg; weg = 10 m; tijd = 30 sec.
Gevr. arbeid en vermogen.

Overeenkomstig form. 20 Arbeid = kracht X weg, vinden we:
Arbeid = 1500 • 10 = 15000 kgm. Met behulp van de hiervoor ge
noemde formules kan men bepalen, dat 1 k W h overeenkomt met
368 000 kgm. De geleverde arbeid uitgedrukt in k W h is dus gelijk

= 0,04075 k W h = 40,75 W h.
368000
Het vermogen vindt men met form. 20, waaruit volgt:
arb.
15000 k
kgm
gm
,
500
„
,
Verm' = tijd =
30'
30 sec.
sec.— = 500 kSm'sec- = «■
75 = 6'66 Pk'

aan

Samenvatting;
Arbeid is het werk, dat door het vermogen in een
zekere tijd verricht wordt.

Arbeid kan men uitdrukken in kgm, cal, joule of
k VV h.

1 k VV h = 3,6 • 106 joules ; 1 joule = 0,24 cal; 1 cal =
= 0,426 kgm.

§ 18.

Het rendement.

Wanneer men de nuttige energie berekent, die door het een of
andere toestel wordt afgestaan, dan zal steeds blijken, dat deze
kleiner is dan de energie, die aan dat toestel werd toegevoerd.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de afgegeven arbeid en de toege
voerde arbeid.
Stel, dat een machine in een zekere tijd 20 arbeidseenheden afgeeft
en dat men in dezelfde tijd aan die machine 25 arbeidseenheden
toevoerde, dan gaan er tijdens deze omzetting 5 arbeidseenheden
verloren. Dit verlies vindt plaats in de machine zelf.
Onder rendement verstaat men nu het percentage, dat de afgegeven
arbeid bedraagt van de toegevoerde arbeid, of wat hetzelfde be
tekent, het percentage, dat de afgegeven energie bedraagt van de
toegevoerde of totale energie.
In dit geval is dus het rendement 80%, want 20 eenheden is 80%
van 25 eenheden. Men meet het rendement dan ook niet in watt
of joule, maar in procenten.
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Daar 80% of 0,8 gelijk is aan het quotiënt van 20 en 25 volgt
uit het bovenstaande:
afgegeven energie
toegevoerde energie

Rendement

23

Opmerking: Het is onverschillig, welke eenheden men gebruikt, als
men teller en noemer maar steeds in dezelfde eenheden uitdrukt.
Het rendement wordt steeds aangeduid met de kleine letter ,,ee”
van het Griekse alfabet, die geschreven wordt i] en uitgesproken
als éta. Het spreekt vanzelf, dat 'ƒ altijd kleiner moet zijn dan 1
of 100%, immers, iedere machine werkt met verlies, waardoor de
afgegeven energie altijd kleiner is dan de toegevoerde energie. Daar
het bovenstaande voorbeeld verband hield met de onderlinge ver
houding van twee energieën, noemt men die uitkomst ook wel het
energie-rendement.
Wanneer men form. 23 toepast op een electrische stroomkring,
dan krijgt men het volgende :
afgeg. energie
/ „ • /
/
Vu
toegev. energie
EMK • 1
EMK
Ti+P'u
of, gebruik makende van de andere uitdrukking voor het vermogen:
V

afgeg. energie
toegev. energie

7 =----------------------------

Rendement =

1*-Ru = Ru
1 ~ • Rf,,t
Riot

Klernspanning

Ru
Ri~\-Rn

Uitwendige weerstand
Totale weerstand

24

Voorbeeld.

Een electromotor van 5 pk staat aangesloten op een net, waarvan
de spanning 440 V bedraagt. Wanneer het rendement van deze
motor 85% is, hoe groot is dan bij volle belasting de door de motor
opgenomen stroomsterkte ?
Oplossing.

Geg.: W„=5 pk; Vnet = 440 V; */ = 85%.
Gevr.: I.
Allereerst merken we op, dat het woord „belasting” bij een motor
en bij een dynamo verschillende betekenissen heeft. De belasting
bij een motor is de last, die hij trekken moet, dus dit is mechanische
belasting. Bij een dynamo moet men onder belasting verstaan, het
totale aantal watts dat deze ontwikkelt. Dit is dus electrische be
lasting. Volgens de opgaaf bedraagt de afgegeven energie 5 pk =
= 5•736 = 3680 W.

■
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afgegeven energie
volgt, dat de toegevoerde energie =
toegevoerde energie
afgegeven energie
3680
- 4330 W. Bij een spanning van 440 V
rendement
0,85

Uit ?ƒ

komt dit overeen met een stroomsterkte van

4330 W
= 9,84 A.
440 V

Wanneer een aantal toestellen zodanig werkzaam is, dat het eerste
toestel zijn energie afgeeft aan het tweede en dit weer zijn energie
aan het derde enz., dan kan men spreken van het rendement van
al die toestellen tezamen of wel van het totale rendement. Dat dit
altijd kleiner moet zijn, dan het kleinste der afzonderlijke rende
menten, kan men als volgt inzien.
Stel 7/j =70% (0,7) en ?/., =80% (0,8), dan wil dit zeggen, dat
het eerste toestel van zijn ontvangen energie slechts 70% over
draagt aan het tweede toestel. We verkrijgen dus de aan het
tweede toestel toegevoerde energie, door de aan het eerste toestel
toegevoerde energie te vermenigvuldigen met 0,7. De energie, die
het tweede toestel afgeeft bedraagt dan weer het -^y-deel daarvan.
Dit is dus -j^0--deel van j^-deel van de energie, die aan het eerste
toestel werd toegevoerd. Hieruit volgt voor het totale rendement
0,8 • 0,7 = 0,56 —- 56%. Het totale rendement is derhalve gelijk aan
het product der afzonderlijke rendementen, zodat men kan schrijven:

Vlot ~ Vi * V2 *enz'
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Voorbeeld.
Een dynamo met een rendement van 80% is direct gekoppeld met
een motor (op dezelfde as bevestigd) en geeft een stroom af van
25 A bij een spanning van 125 V. De motor heeft een rendement
van 85% en is aangesloten op een net, waarvan de spanning 65 V
bedraagt. Hoe groot is de stroomsterkte, die de motor uit het net
opneemt ?

Oplossing.

Geg.: Afgegeven energie = 25 A bij 125 V; ?/1=80%; ?/2=85%.
Gevr.: I.
Het totale rendement is i/iot = Vi ’ V2 =
= 0,68.
De dynamo geeft af 25 A bij 125 V = 25 • 125 = 3125 W.
3125 W________ 3125
4600 W.
De motor krijgt toegevoerd
totale rendement
0,68 —
Bij een spanning van 65 V komt dit overeen met een stroomsterkte
Vermogen
4600
van I
= 70,75 A.
Spanning “ 65
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Samenvatting:

Rendement is het percentage, dat de afgegeven ener
gie bedraagt van de toegevoerde energie.
Het rendement is altijd kleiner dan 1, omdat er steeds
verlies plaats vindt.

Wanneer een aantal toestellen hun energie telkens
aan elkander overdragen, dan is het totale rende
ment gelijk aan het product van de afzonderlijke
rendementen.
Om de afgegeven energie te vinden, moet men de
toegevoerde energie vermenigvuldigen met het ren
dement.

Om de toegevoerde energie te vinden, moet men de
afgegeven energie delen door het rendement.

§ 19.

Stroomdichtheid.

Bij de overdracht van electrische energie is het niet willekeurig hoe
groot men de doorsnede van de leiding kiest. Als door de leiding
een stroom met een sterkte ƒ vloeit, dan wordt de warmte-ontwikkeling bepaald door ƒ -’ • R en hierin wordt R, bij een gegeven
lengte en draadsoort, weer bepaald door de doorsnede q.
Om de temperatuur van de leiding een zeker maximum niet te doen
overschrijden, zal het dus nodig zijn, dat men, bij een bepaalde
stroomsterkte, de leidingdoorsnede niet beneden een zeker minimum
kiest.
Voor een bepaalde leiding met een weerstand van R ohm is de ont
wikkelde warmte evenredig met het kwadraat van de stroomsterkte.
D. w. z. verdubbelt men de stroomsterkte, dan wordt de warmte
ontwikkeling viermaal zo groot; bij een driemaal zo grote stroom
sterkte worden er in de leiding negenmaal zo veel watts ont
wikkeld, enz.
Men zou nu misschien geneigd zijn te denken, dat een tweemaal
zo grote / een tweemaal zo grote q vereist om de temperatuur
constant te houden. .Dit is echter niet juist, want de afkoeling
van een draad is evenredig met zijn omtrek. Om dezelfde tempe
ratuur te behouden moet dus, bij een tweemaal zo grote stroom
sterkte, de omtrek van de draad tweemaal zo groot zijn, of, wat
hetzelfde is, de doorsnede viermaal zo groot. Dit alles geldt
alleen voor blanke draden met ronde doorsnede. Voor andere vorm
van doorsneden en voor het geval dat de draad met isolatie omwoeld is, gelden weer andere betrekkingen. Uit een en ander volgt,
dat voor elke draadsoort, bij een bepaalde doorsnede, een maximum
stroomsterkte toegelaten is. In verband hiermede is het gebruikelijk
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om de stroomsterkte per mm22 aan te duiden met de naam ,,stroom
dichtheid" . Indien b.v. door een leiding, waarvan de doorsnede
2.5 mm2 bedraagt, een stroom vloeit, die een sterkte bezit van
17.5 A dan komt dit per mm- overeen met een stroomsterkte van
? ~
7 A. Men zegt in dat geval dat de stroomdichtheid 7 A mm 2
bedraagt. Algemeen wordt de stroomdichtheid met de letter s aan
geduid, zodat uit het bovenstaande de formule volgt:
I
s =—
q
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Indien men de stroomdichtheid niet groter kiest dan de waarde die
de fabrikant voor de betrokken draad opgeeft, zal de draad niet
merkbaar verhit worden.
Er doen zich echter ook wel gevallen voor, dat men de stroom
dichtheid in een leiding opzettelijk zo hoog kiest, dat deze daarvan
gloeiend heet wordt. Dit is b.v. het geval bij de verwarmings
elementen van electrische kachels, kookpannen, strijkijzers, enz. en
niet te vergeten, bij electrische gloeilampen. In die gevallen is de
stroomdichtheid aan zeer enge grenzen gebonden, want bij een
iets te lage waarde wordt het verwarmingselement niet warm ge
noeg, terwijl het bij een iets te hoge waarde verbrandt.

Hierboven hebben we de verwarming van eenzelfde draad be
schouwd bij verschillende stroomsterkten. Nu kunnen we ook nog
eens het omgekeerde doen, n.1. dezelfde verwarming nagaan in ver
schillende draden. We zullen dan zien, dat we weer op hetzelfde
begrip stroomdichtheid terecht komen.
Stel, dat bij de overdracht van een energie de stroomsterkte in de
leiding 5 A bedraagt en dat men in de leiding niet meer energie
verliezen wil dan 2 W, dan is hiermede de weerstand van de
leiding bepaald. Deze bedraagt 0,08 S2 (controleer dit voor u zelf
met form. 21). Nu kan men een leiding van 0,08 2 op verschillende
manieren vervaardigen, n.1. door gebruik te maken van een lange
dikke draad of van een korte dunne draad. Dit is gemakkelijk na
te gaan met behulp van form. 8. Het opmerkelijke hierbij is echter,
dat, hoewel in beide draden de warmteontwikkeling 2 W bedraagt,
de ene draad, n.1. de lange dikke draad, koud blijft, terwijl de
andere, dus de korte dunne draad, gloeiend heet wordt. Dit komt,
omdat bij die lange dikke draad dezelfde hoeveelheid warmte ver
deeld is over een groter metaalvolume, terwijl bij de korte dunne
draad die energie van 2 W is opeengehoopt op een kleinere koper-
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massa. Daar door de lange dikke draad dezelfde stroomsterkte
heerst als in de korte dunne draad, zijn we weer op hetzelfde
punt terechtgekomen als waarvan we zijn uitgegaan, n.1. dat de
stroomdichtheid in de lange dikke leiding kleiner is en dat dit de
reden is waarom deze leiding minder warm wordt.
Voorbeeld.
De gloeidraad van een verlichtingslamp heeft een diameter van
0,1 mm. Op deze lamp staat gedrukt 220 V 50 Kaars. Hoe groot is de
stroomdichtheid in de gloeidraad van die lamp ?

Oplossing.

Geg.: d = 0.1 mm; V = 220 V; lichtsterkte 50 kaars. Gevr.: s.
De kaars is een eenheid van lichtsterkte, die vroeger in de lichttechniek werd gebruikt. Hoeveel W overeenkomt met één kaars,
hangt af van de grootte van de lamp, maar varieert van 0,5 W
voor grote lampen tot 0,8 W voor kleine lampen. Nemen we in dit
geval 0.75 W per kaars aan, dan is het vermogen, dat deze lamp
uit het net opneemt 50*0,75 = 37,5 W. Daar de spanning bekend is,
berekent men de stroomsterkte uit het quotiënt van het wattage
37,5
en het voltage. I —
= 0,17 A.
7T d-

De draaddoorsnede vinden we met de formule q = —-—, n.1.: q =
77-0,01

= ——
4

— 0,00785 mm-. Daar nu q en I bekend zijn, kunnen we

I
met behulp van form. 26 de stroomdichtheid bepalen. s = — =
q
0,17
—«r- — 21,65 A/mm2. Dat die draad bij deze grote stroom0,00785
j
&
dichtheid niet verbrandt, komt, doordat hij zich in een luchtledige
ruimte bevindt.
Samenvatting:

Stroomdichtheid is het aantal A per mm2.
Dc stroomdichtheid bepaalt de temperatuur, tot welke
een leiding verhit wordt.

By eenzelfde energieverlies in een draad, is de tem
peratuur, die een lange dikke draad aanneemt, kleiner
dan die, waarop een korte dunne draad zich instelt.
§ 20.

Voorwaarde, waaronder een stroombron naar buiten de
grootste energie afgeeft.

In iedere stroomkring schuilt een inwendige weerstand
en een
uitwendige weerstand R„. Wanneer door die twee weerstanden
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eenzelfde stroom I vloeit, dan gaat er binnen in de stroombron
een energie verloren, die gelijk is aan ƒ2 R, W, terwijl de nuttige
energie, die naar buiten wordt afgestaan, gelijk is aan 72 Rlt W.
Deze twee energieën tezamen vormen de totale, door de stroom
bron geleverde, energie. Nu zou men wellicht denken, dat de naar
buiten afgegeven energie onbegrensd is, d.w.z., dat men aan een
stroombron, afhankelijk van de keuze van Rn, zoveel energie zou
kunnen onttrekken als men zelf wil. Maar dat is geenszins het
geval. Hierna zal blijken, dat voor iedere stroombron de energie,
die naar buiten kan worden afgegeven, begrensd is. Het ligt voor
de hand, dat we die grens eens gaan onderzoeken en tevens, dat
we nagaan of het nuttig kan zijn, dat we een stroombron steeds
op die grens instellen.
Zo oppervlakkig beschouwd, lijkt het als vanzelf sprekend, dat
men een stroombron steeds de maximale energie naar buiten laat
afgeven. Maar men dient er rekening mee te houden, met welke
verliezen dit gepaard gaat. Men moet niet alleen letten op wat
men terug krijgt, maar ook op hetgeen men er bij verliest.
Een paar cijfers kunnen een en ander verduidelijken. Wanneer
men een stroombron zo instelt, dat naar buiten 8 W wordt afge
geven en dat het verlies in de stroombron zelf 2 W bedraagt,
dan heeft die stroombron totaal ontwikkeld 10 W. Hiervan is 1/5
deel verloren energie en 4/5 deel nuttige energie, zodat men vier
maal zoveel terug krijgt als men verliest.
Nu gaan we de instelling veranderen en verhogen de afgegeven
energie op 12,5 W. Wanneer dan hierbij het inwendige energie
verlies eveneens 12,5 W bedraagt, dan ontwikkelt die stroombron
totaal 25 W. Daarvan gaat de helft verloren en de helft is nuttig
werkzaam. Vergelijken we dit nu eens met de eerste instelling,
dan blijkt die heel wat nuttiger te zijn, want daar krijgt men voor
iedere verbruikte arbeidseenheid 4/5 deel of 80% terug, terwijl men
volgens de laatste instelling van iedere toegevoerde eenheid slechts
de helft of 50% terug krijgt. De hier genoemde cijfers kunnen met
de werkelijkheid overeenkomen en men leert hieruit, hoe onjuist
eerstgenoemde gedachtengang is. Aanvankelijk zou men immers ge
dacht hebben, dat een instelling, waarbij de stroombron 12,5 W
afgeeft, heel wat nuttiger is, dan die waarbij naar buiten slechts
8 W wordt afgegeven. Die grotere afgegeven energie blijkt echter
met een veel lager rendement gepaard te gaan.

De voorwaarde, waaronder een stroombron de grootst mogelijke
energie naar buiten afgeeft, kan men langs theoretische weg be
palen. We volstaan met op te merken, dat deze toestand intreedt
wanneer de uitwendige weerstand even groot is als de inwendige
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weerstand. Dat dit zo is, kunnen we gemakkelijk even nagaan aan
de hand van een eenvoudig rekenvoorbeeld.
We veronderstellen een stroombron met een EMK van 504 V
en een R, van 4 9. Deze waarden veronderstellen we constant
te zijn, zoals dit ook in werkelijkheid meestal het geval is. Op deze
stroombron sluiten we achtereenvolgens drie verschillende weer
standen aan, waarvan er één kleiner is dan R,. één gelijk is aan R,
en één groter is dan Rlf b.v. 3 9 , 4 9 en 5 9. De stroomsterkte
EMK
in elk van deze gevallen vinden we met de formule: ƒ =——-——
R i + Ru
le geval / = -^- = 72 A; 2C geval / = ƒ
le geval / = ——— = 72 A; 2C geval / =
63 A;

504
3C geval / =^_g- = 56 A. De ontwikkelde energie wordt be
rekend met de formule :
= / -’ • Ru.
l' geval II „ = 72- • 3
15552 W.; 2e geval JFu = 63- • 4 =
= 15876 W.; 3“ geval
= 562 • 5 = 15680 W.
Inderdaad is hieruit gebleken, dat de afgegeven energie het grootst
is in het tweede geval, dus als Ri=Ru.
Op welke wijze de afgegeven energie verandert bij voortdurende ver
andering van Rlt, zullen we in de volgende paragraaf leren kennen.
Voorlopig putten we uit het bovenstaande de formule:

W7u = maximaal, als Ru = R t
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Reeds in ons eerste cijfervoorbeeld hebben we gezien, dat bij deze
instelling evenveel energie in de stroombron zelf verloren gaat, als
er naar buiten nuttig wordt afgestaan. Dit kan ook niet anders,
want als Ri = Ru dan moet ook /- • Ri = I- • Ru zijn. Daar juist
de helft van de totale energie nuttig werkzaam is, komt dit over
een met een rendement van 50%. Dit is ook weer na te gaan,
indien we op het tweede geval van het laatste cijfervoorbeeld de
formule voor het rendement toepassen, n.l.
V = ---Ri —
+ ---Ru = —
4 + 4 = 50 7/o.

Onverschillig welke waarde R bezit, steeds zal, als R,< = Ri het
rendement 507o zijn. We kunnen nu noteren:
Indien H7,t = maximaal, is y = 50%
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Uit het bovenstaande valt nog een belangrijke conclusie te trekken,
n.l. deze, dat er altijd twéé verschillende waarden van R„ denkbaar

I
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zijn, waarbij het afgegeven vermogen even groot is, behalve dan
voor het maximale afgegeven vermogen, want daarvoor vindt men
slechts één waarde n.1. Ra = Rl.
Wanneer men ooit de keuze heeft ui: twee verschillende Rl(’s
waarin, op een bepaalde energiebron aangesloten, hetzelfde aantal
watts ontwikkeld wordt, dan verdient het aanbeveling om altijd
de grootste van de beide R,f’s te kiezen, omdat daarbij het rendement groter is.
Een tweede conclusie is deze, dat de energie, die bij kortsluiting
binnen in een energiebron ontwikkeld wordt, altijd viermaal zo
groot is als de grootste energie die deze bron naar buiten kan af
geven. Immers, als Rlt = Rj, is de klemspanning de helft van de
Vu2
EMK , dus 4> E en dan is de afgegeven energie gelijk aan —— =
Ru
(-> E)2
E2
E2
~ - = 4R,, kan men ook schrijven 4-—.
f -of, daar R„
Rn
nu
Ru
Ri
Bij kortsluiting is R,t = 0, dus wordt de totaal ontwikkelde energie
E2
alleen binnen in de bron in warmte omgezet en deze is dan ——
=
R i ~f~ Ru
EE2
— r pq=
. Dit is inderdaad viermaal zo groot als hetgeen

tevoren voor de maximale afgegeven energie gevonden werd.

Samenvatting.

Een stroombron ontwikkelt naar buiten de grootste
energie als Rn = R,In deze toestand bedraagt de afgegeven energie juist
de helft van de totale energie.

Als Ru = Ri' is het rendement 50%.

Voor vermogens kleiner dan de maximale Wu zijn
er altijd twéé waarden van Ra denkbaar waarin het
zelfde vermogen ontwikkeld wordt.
Bij kortsluiting wordt in een energiebron viermaal
zoveel energie ontwikkeld als het grootste vermogen
dat deze bron naar buiten kan afgeven.

§ 21.

Het gebruik van grafische voorstellingen in verband met
verschillende electrische grootheden.

Grafische voorstellingen spelen in de electro- en radiotechniek een
buitengewoon belangrijke rol. Een uiteenzetting van het beginsel
der grafische voorstelling is in het aanhangsel van dit boek te
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vinden. We zullen hier veronderstellen, met die theorie volkomen
bekend te zijn en willen voor verschillende gevallen de toepassing
er van eens aantoonen.
a.

Voorstelling van een gelijkstroom.

Als eerste toepassing willen we een gelijkstroom grafisch voor
stellen. We dienen dan eerst af te spreken, wat we onder een
gelijkstroom moeten verstaan. Het woord zegt het reeds, n.1. een
stroom, die altijd dezelfde of gelijke richting heeft. De grafiek zal
moeten weergeven de
grootte van de stroom5
sterkte op ieder wille
keurig tijdstip. We krij
J
4
gen zodoende de tijd
als onafhankelijk-veran3
derlijke op de horizon
2
tale as of x-as en de
stroomsterkte als afhankelijk-veranderlijke op de
verticale as of y-as. De
O
2
1
7
&
lijn tprs in fig. 15 toont
Fig. 15.
het verloop van een wille
keurige gelijkstroom aan,
over een tijdsduur van acht opeenvolgende uren. Dat we hier
inderdaad met een gelijkstroom te maken hebben, volgt uit het
verloop van de lijn, want deze bevindt zich steeds aan dezelfde
zijde van de tijdlijn.
Of men de stroom steeds boven of steeds onder de tijdlijn tekent,
is natuurlijk een kwestie van willekeur, daar de richting van een
gelijkstroom zowel positief als negatief genoemd kan worden.
De stroom heeft echter steeds hetzelfde teken en keert dus niet
van richting om. Wat dat betreft, zou men een gelijkstroom kunnen
vergelijken met een waterstraal, die uit een kraan vloeit. Ook die
keert nimmer van richting om en is daarom eveneens een gelijk
stroom.
Technisch gesproken zeggen we, dat de lijn uit fig. 15 voorstelt:
„de stroomsterkte als functie van de tijd’1 en we schrijven dit
/ — ƒ (tijd). Dat we hier alleen het eerste kwadrant van het assen
stelsel gebruiken, vindt zijn oorzaak hierin, dat het, vanaf het eerst
beschouwde moment, wel later wordt, maar niet vroeger We
kunnen daarom volstaan met de tijd vanaf de oorsprong slechts
naar één kant uit te zetten, immers, naar rechts schrijdt de tijd
steeds voort. Wat de stroom betreft, hebben we reeds opgemerkt,
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dat die niet van richting omkeert en daarom valt ieder punt, dat
tot de grafiek behoort, in dit geval, steeds boven de x-as en rechts
van de oorsprong, dus in het eerste kwadrant,
Wanneer we de stroomsterkte op een willekeurig tijdstip willen
weten, b.v. om 2 uur, dan moeten we vanuit het punt van de
horizontale as, dat met die tijd overeenkomt, een loodlijn oprichten.
Deze snijdt de grafiek ergens, b.v. in p. Vanuit dit snijpunt trekken
we een lijn evenwijdig aan de tijdlijn en vinden opnieuw een snij
punt met de verticale as, punt q in fig. 15. De afstand langs de
verticale as vanaf de oorsprong tot q is dan de stroomsterkte op
het gevraagde moment. In dit geval 1,5 A. Op gelijke wijze lezen
we af, dat de stroomsterkte om half zes 2,2 A. bedroeg. Men
zou licht geneigd zijn om op te merken, dat het niet nodig is om
de hulplijn evenwijdig aan de tijdlijn te trekken, omdat het stuk
van de loodlijn, dat gelegen is tussen de tijdlijn en punt p even
lang is, als het stuk van de verticale as, tussen de oorsprong en
punt q. Inderdaad komen die lengten ook met elkaar overeen. Men
dient echter niet te vergeten dat, om de stroomsterkte in eenheden
te leren kennen, een verdeling moet zijn aangebracht en die vinden
we, hier voor de stroomsterkte, alleen langs de verticale as. Daarom
is het nodig, het genoemde stuk van de loodlijn te projecteren op
de verticale as.

b.

Voorstelling van een hoeveelheid electriciteit.

Wat men ook uit zo’n grafiek kan aflezen is de hoeveelheid elec
triciteit, die zich gedurende een zeker tijdsverloop in de leiding
verplaatst heeft. Stel, men wenst dit te weten gedurende het tijdsverloop van half twee tot vijf uur in fig. 16. Men richt dan in
de punten van de tijdlijn, die met
i 2/ 6, '»«/*)
deze tijdstippen overeenkomen, weer
5
loodlijnen op. De oppervlakte van
de gearceerde figuur zal dan de ge
3
vraagde hoeveelheid voorstellen.
Immers, een oppervlakte is steeds
Z
gelijk aan lengte maal breedte en in
> ons geval wordt de lengte gemeten
O
in tijdseenheden en de breedte in
J
4
5
eenheden van stroomsterkte. Het
Fig. 16.
product van die twee is, stroom
sterkte maal tijd — hoeveelheid (zie form. 7).
c. Gemiddelde stroomwaarde.

Tevens blijkt uit fig. 16, dat de hoogte van het oppervlak nog al
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variërend is. We geraken hierdoor tevens tot een nieuw begrip,
n.1. dat van gemiddelde stroomsterkte. Hieronder verstaat men een
denkbeeldige stroom, die steeds dezelfde sterkte bezit en die in
dezelfde tijd dezelfde hoeveelheid electriciteit vertegenwoordigt. In
fig. 17 is dit nog eens extra verduidelijkt. Daarin is de gemiddelde
stroomsterkte aangegeven, beschouwd over het tijdsverloop, dat
gelegen is tussen 2 en 6
i y ól»yi) I
uur, Deze gemiddelde
5
stroomwaarde blijkt te
zijn 3 Amp. en het ver
4
loop van die gemiddelde
stroom wordt voorgesteld
3
door de rechte lijn bc.
2
Met deze constructie
I
wordt derhalve niets an. ders
bedoeld,
dan dat
•*)
i
i
.
het
gearceerde
oppervlak
8
**
O
2
4
3
5
6
7
boven de lijn bc even
Fig. 17.
groot is, als dat wat er
onder gelegen is. Wan
neer dit zo is, dan is het oppervlak van de rechthoek abcd gelijk
aan het oppervlak a b e fc da.
Deze z.g. gemiddelde stroomwaarde a b. stelt dus een gelijkstroom
voor, die niet alleen steeds dezelfde richting bezit,, maar ook constant is van grootte. Men noemt dit een zuivere gelijkstroom. De
stromen, waarmede men in de gelijk2f (.j-t/i) ]
stroomtechniek te maken heeft, wor
25
den verondersteld, steeds zuivere ge
IC
lijkstromen te zijn. Men kan zo’n
stroom derhalve definiëren als een
stroom die steeds dezelfde richting
____
heeft en constant is van grootte. Daar
ieder punt van de grafiek steeds
dezelfde afstand tot de tijdlijn heeft,
o
I
2
5
3
4
wordt een zuivere gelijkstroom in
Fig. 18.
een grafische voorstelling getekend
als een rechte lijn, evenwijdig aan
de tijdlijn. Fig. 18 toont een zuivere gelijkstroom van 7,5 A.
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d. Spanningsdeling in serie-geschakelde weerstanden.
Een andere toepassing van de grafische voorstelling is het verloop
van de spanningsval in serie-geschakelde weerstanden. Nemen we
als voorbeeld de schakeling uit fig. 19. Daarin zijn drie weerstanden
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in serie getekend, respectievelijk 5 ft, 0,5 ft en 3,5 ft, aangesloten
op een spanning van 90 V. De som van de weerstanden is 9 ft ,
zodat de stroom, die ze achtereenvolgens doorloopt, een sterkte
bezit van 10 A. De spanningsverschillen aan de klemmen van de
weerstanden bedragen volgens de wet van Ohm 50 V, 5 V en 35 V.
Hiermede wordt bedoeld, dat de spanning van a tot b 50 V daalt,
van b tot c 5 V en tenslotte van c tot d 35 V.
Om nu deze spanningsdaling in een tekening te laten zien, hebben
we langs de horizontale as, op gelijke afstanden, een aantal punten
a', b', enz. aangegeven, overeenkomende met de punten a, b, enz.,
die de klemmen van de weerstanden voorstellen. De totale span
ningsdaling van a tot d is gelijk aan 50 -f- 5
35 = 90 V. Wan
neer dus in punt a de potentiaal b.v. 100 V bedraagt, dan is de
potentiaal in punt d 90 V lager, dit is 10 V. Daar de verticale
as in volts verdeeld is, blijkt uit de figuur duidelijk, hoe die span
ningsdaling grafisch is uitgezet. We zien uit de figuur heel goed,
dat een grotere weerstand méér spanningsdaling veroorzaakt dan
een kleinere. Zouden de weerstanden even groot geweest zijn, dan
zou in elk der weerstanden dezelfde spanningsdaling hebben plaats
gevonden en zou de lijn, die de spanningsval van a tot d voorstelt,
geheel recht verlopen zijn. In fig. 19 is dit aangegeven met de
gestreepte lijn. Het spreekt vanzelf dat er, behalve de reeds ge
noemde 90 V, nog meer spanningsdaling moet optreden in de
kring, waarvan R,, Ren R3 deel uitmaken. Immers, als abcd
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een gedeelte van een kring voorstelt, b.v. de totale uitwendige
weerstand, dan moet er in die kring toch ook nog een stroombron
schuilen en ook daarin treedt een spanningdaling op, n.1. het in
wendige spanningsverlies J7,. Stellen a en d de klemmen van de
stroombron voor, dan moet men de reeds genoemde 90 V be
schouwen als de spanningsdaling, die buiten de stroombron plaats
vindt. De spanningsdaling binnen in de stroombron, tussen d en a,
is in fig. 19 niet getekend. Men
moet zich n.1. voorstellen, dat
o.
c-^-U-LTLP-^
punt d via de stroombron weer
I
I
op punt a aansluit. En daar
V
I
I we volgens de figuur in punt
d nog 10 V over hebben, be
. -t I.5ï
draagt het inwendige spannings
verlies in dit geval 10 V.
I
\
1:
Men krijgt de grootheid V, te
\\
X
I
i \\
£
zien in figuur 20, die betrek
u»
i \\\x
AS
king heeft op een gesloten
I
kring, waarin zich als stroom
i
I
bron een element bevindt, ter
e' wijl van buiten een weer
°a'
T'
stand Ru aangesloten is. Uit
Fig. 20.
de figuur lezen we af: EMK =
= 1,5 V, Vi =0,3 V, J/U=l,2 V. We zien nu tevens, dat,
wanneer van een stroombron de inwendige weerstand te verwaar
lozen is ten opzichte van de uitwendige weerstand, het eerste stuk
van de karakteristiek uit fig. 20 practisch horizontaal komt te lopen,
waardoor de daling van het tweede stuk (klemspanning) gelijk
wordt aan de EMK. In de figuur is dit voorgesteld met de ge
streepte lijn.

H-i

N

Voorstelling van de ivet van Ohm.

Ook de wet van Ohm kan men grafisch voorstellen. Hierbij hebben
we echter, in tegenstelling met de vorige voorbeelden, te maken
met drie grootheden ƒ, K en R. Eigenlijk zouden we dus ook
drie assen noodig hebben. Dergelijke stelsels bestaan wel, maar
hierop zullen we niet verder ingaan. Dit blijkt ook niet nodig te
zijn, want gelukkigerwijze hebben we steeds te maken met slechts
twéé veranderlijke grootheden, terwijl de derde grootheid altijd
constant is en zodoende niet langs een as behoeft te worden af
gezet. We volstaan daarom, met die derde grootheid eenvoudig
bij de karakteristiek te vermelden.
Nemen we als voorbeeld een weerstand van R = 1 £2, dan kunnen

I
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we hierop verschillende spanningen aansluiten,
waarbij er telkens andere stromen zullen vloeien.
Uit tabel 2 blijkt, hoe groot voor verschillende
spanningen, de stroomsterkten bedragen. (Ga dit
na met de wet van Ohm).
Nu is in dit geval J7 de onafhankelijk-veranderlijke
en moet uitgezet worden langs de x-as, terwijl /
de afhankelijk-veranderlijke is en moet worden
uitgezet langs de y-as. Het zal nu niet moeilijk
meer zijn om in te zien, dat de lijn, die het verband
tussen K en / weergeeft voor een weerstand van
1 2, overeenkomt met de lijn ab uit fig. 21.
Wanneer we dezelfde bewerking gaan uitvoeren
voor een weerstand van R = 2ü, dan vinden
we bij dezelfde waarden van de spanning, slechts
de halve waarden voor / immers, de weerstand
is hierbij tweemaal zo groot. De lijn, die met
deze weerstand overeenkomt, is becijferd in tabel
3 en in fig. 21 aangegeven met cd. Doen we
tot slot nog eens hetzelfde met een weerstand
van 0,5 2. dan vinden we, in vergelijking met
de waarden uit tabel 2, de dubbele waarden voor
de stroomsterkten. Zo vinden we b v. bij V —
= 4 V, een stroomsterkte van l =■ 8 A. enz. De
lijn, die de weerstand K = 0,5 2 karakteriseert,
is in fig. 21 met e ƒ aangeduid.

R=l Ohm
V

/

0

o

+ 1
+ 2

+3
+ 4
—1
—2
—3

—4

+
+
+
+

1
2
3
4

—1
—2
—3
—4

Tabel 2.
/{ - 2 Ohm
V
0

4 1

+ 2
+ 3
+ 4
—1
—2
—3
—4

I
0

+ 0.5
+ 1
+ 1.5
4 2
-0,5
—1
—1.5
—2

Tabel 3.
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Fig. 21.
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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De lijnen ab, eden e ƒ zijn de karakteristieken, die het verband
weergeven tussen de stroomsterkten en de spanningen, met betrek
king tot de weerstanden van 1 f2, 2 f2 en 0,5 f2. Daarom noemt
men die lijnen ook wel de stroom-spannings-karakteristieken van
die betreffende weerstanden of nog korter, de /- V karakteristieken.
Uit het bovenstaande leren we, dat de l-V karakteristiek van een
constante weerstand, altijd een rechte lijn oplevert, die door de
oorsprong van het assenstelsel gaat. Verder zien we uit fig. 21,
dat de hoek, die de karakteristiek maakt met de horizontale as,
hellingshoek genaamd, afhankelijk is van de grootte van de weer
stand. Hoe groter de weerstand, des te kleiner is de hellingshoek;
hoe kleiner de weerstand, des te groter is de hellingshoek. Dat
in deze figuur de lijn R — 1 f2 juist een helling van 45° bezit, is
een gevolg van het feit, dat de verdelingen langs de beide assen
gelijk gekozen zijn, d. w. z. horizontaal stelt 1 lengte-eenheid 1 V
voor en verticaal komt 1 lengte-eenheid overeen met 1 A. Wan
neer men de verticale verdeling zo gekozen had, dat 1 lengteeenheid = 5 A, dan zouden alle karakteristieken een veel kleinere
hellingshoek gehad hebben. Voor R - - co is echter de hellingshoek
steeds 0°; voor R = 0 f2 is de hellingshoek steeds 90".
Wanneer de I~J7 karakteristiek van een weerstand wel recht verlijn gaat niet door de oorsprong,
loopt, maar het verlengde van die
■
dan karakteriseert deze lijn geen constante maar een veranderlijke
weerstand. Dat dit zo zijn
^5
moet, volgt uit fig. 22 waarin
twee lijnen a b en cd afgebeeld zijn. Van de lijn ab
komt punt a overeen met
d 1 V en 3 A, dus met J- f2;
3
punt b daarentegen met 4 V
en 5 A, dus met 0,8 f2. Blijk
baar neemt dus van a naar
2
b de weerstand toe.
Van lijn cd vertegenwoor
1
digt punt c een spanning
van 2 V bij een stroomsterkte van 1 A, hetgeen
O
4
3
5V overeenkomt met een weer
stand van 2 f2. Punt d
Fig. 22.
daarentegen komt overeen
met 5V (en 3} A
' dus met 1f2. Van c naar d neemt derhalve de
weerstand af. (Als» we spreken van een weerstand, die toe-, respectievelijk afneemt, dan rekeneni we dit, in de karakteristiek, steeds
van links naar rechts).
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Wanneer men het bovenstaand nog eens aan de hand van zelf
getekende rechte karakteristieken toetst, dan zal men steeds tot de
conclusie komen, dat, indien het verlengde van de karakteristiek
de verticale as boven de oorsprong snijdt, de weerstand toeneemt.
Snijdt daarentegen het verlengde van de karakteristiek de y-as onder
de oorsprong, dan heeft men met een dalende weerstand te doen.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat men onderscheid maakt tussen de
weerstand tegen de stroom zelf (gelijkstroomweerstand) en de weer
stand tegen verandering van de stroom (wisselstroomweerstand).
Wat we hiervóór behandeld hebben was steeds de gelijkstroom
weerstand. De wisselstroomweerstand verkrijgt men, door een spanningsverandering en de bijbehorende stroomverandering op elkaar
te delen. Zo’n verandering in J7 en / die, zoals hierna blijken zal,
bij kromme lijnen altijd zeer klein moet zijn, geeft men steeds
aan met de hoofdletter D van het griekse alfabet (A = Delta).
Zo schrijft men A J7, A / enz. en spreekt dit uit: delta V, delta 1
JZ
enz. Daar de gelijkstroomweerstand gelijk is aan —, is dus de
A V
1
wisselstroomweerstand gelijk aan ——.

Beschouwen we in fig. 22 een A V van één volt, b.v. van 1 V
op 2 V, dan ondergaat de / in de lijn ab een verandering van 3 A
op 3r' A, hetgeen overeenkomt met een A ƒ van J A. De wissel
stroomweerstand in dit gebied is dus
= -^- = —
n.
Men ziet gemakkelijk in, dat, zolang de karakteristiek recht is —
ongeacht of het verlengde ervan wel of niet door de oorsprong
gaat — de wisselstroomweerstand steeds constant is (onderzoek
dit zelf; ook aan de hand van fig. 21).
Voor de lijn cd komt een A V van 1 V overal overeen met een
A I van 8 A. Derhalve vertegenwoordigt die lijn een constante
n. Men ziet gemakkelijk in, dat

wisselstroomweerstand van
4

een steiler verloop van de karakteristiek met een kleinere wissel
stroomweerstand overeenkomt en een vlakker verloop met een
grotere waarde daarvan; cd loopt dus blijkbaar steiler dan ab.
Is een stroom-spanningskarakteristiek gebogen, dan hebben, zowel
de gelijkstroom- als de wisselstroomweerstand, in ieder punt een
andere waarde.
Het begrip gelijkstroomweerstand is op een kromme lijn evenzogoed
toepasselijk als op een rechte lijn, want men bepaalt zich daarbij
toch slechts tot één enkel punt van die lijn. Met de wisselstroom
weerstand is het anders gesteld. Daarbij beschouwen we immers
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een „stukje’’ van de karakteristiek. Zo’n stukje wordt begrensd
door twéé punten en in ieder van die punten heeft de karakteris. . .o ~
’ t men zich de A V eindig doch zéér
tiek een andere helling.
Denkt
____, ___
ao
de
punten in de karakteristiek zo
klein,
dan liggen
<— beschouwde
--------dicht bij elkaar, dat het daartussen gelegen stukje nagenoegj recht
is, Wiskundig
WicLnndia is dit pas
nas geheel
aeheel juist als men A
? V
r/ oneindig klein
In
dat
geval
vallen
de
beschouwde
punten
sameni en kan
kiest.
van
de
karakteristiek.
De
de
helling
in
dat
punt
’
’
men spreken van
wiskunde leert, dat onder
+1
de helling in een punt
van de karakteristiek ver
staan moet worden, de
P
helling van de raaklijn
in dat punt aan de karak
teristiek getrokken. On
der de hellingshoek van
de raaklijn moet men
daarbij verstaan de hoek,
ol
die deze lijn maakt met
de horizontale as. Een
en ander is afgebeeld in
q
fig. 23. We zien, dat de
raaklijn in p aan de
kromme getrokken een
grotere hellingshoek be
Fig. 23.
zit, dus steiler verloopt,
dan die in q. Derhalve
vertegenwoordigt de kromme in
naarco
naar co
p een kleinere wisselstroomweerI
I
stand dan in q.
1
I
\
Een bijzondere stroomspannings\
/ l
\
' l
karakteristiek. die we later veel
\
ƒ
zullen gebruiken bij de behande
\
/
ling van de radiobuizen, is afge\
/
beeld met de vol-getrokken lijn in
\
/
fig. 24. Men ziet gemakkelijk in,
/
dat de helling aanvankelijk klein
is (in de oorsprong is de helling
V
nul), daarna toeneemt tot
tot een
maximum en dan weer afneemt
Fig. 24.
tot nul. Hieruit leiden
—i v,
we af, dat
de wisselstroomweerstand,
___ in dezelfde volgorde beschouwd, begint
met de waarde oneindig, daarna afneemt tot een minimum, om an
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weer te gaan toenemen en tenslotte opnieuw oneindig groot te
worden. De wijze waarop de wisselstroomweerstand verloopt, is
in fig. 24 met een gestreepte lijn aangegeven.
f. Het verloop van de stroomsterkte en de klemspanning bij verschillende waarden van de uitwendige weerstand.

In een stroomkring zijn' in den regel de EMK en de R,constante
grootheden. Volgens de wet van Ohm is de stroomsterkte gelijk

aan / = —Ki

. Hieruit blijkt, dat voor een bepaalde stroom-

|- Kit

bron de sterkte van de stroom afhankelijk is van de waarde van
R,,. Hoe groter R„, des te kleiner is de stroomsterkte. Hoe kleiner
Ru, des te groter is de stroomsterkte. De kleinste waarde, die men
aan Rn geven kan is 0. Reeds werd opgemerkt in § 7, dat deze
toestand kortsluiting genoemd wordt. Als RH gelijk is aan nul,
dan bereikt de stroomsterkte de grootste waarde (kortsluitstroom).
Maakt men R,< oneindig groot, dan wordt / gelijk aan 0.
Om na te gaan, op welke wijze de stroomsterkte afneemt bij toe
nemende waarde van Ru, kan men zich weer het beste bedienen
van een grafische voorstelling. Hierbij stelt Ru de onafhankelijkverandellijke voor en ƒ de afhankelijk-veranderlijke. De kromme
stelt dan voor I = f(Ru). Nu is het niet altijd even overzichtelijk,
om de stroomsterkte te beschouwen als functie van Ru, omdat een
bepaalde Ru in het ene geval groot en in het andere geval klein
genoemd moet worden; dit hangt geheel af van de waarde, die
R, bezit. We hebben hier reeds in § 6 op gewezen. Veel practischer is het daarom, als we voor Ru in de plaats stellen het

quotiënt - ', omdat dit aangeeft, hoeveel maal Rlt zo groot is als
Ri

=1, dan wil dit zeggen, dat Ru even groot is als
t Ru
R ,, onverschillig, welke waarde R, bezit. — = 2, betekent, dat Ru
Ri
Ki
tweemaal zo groot is als Ri,
Ri. enz. Wanneer we dit gaan invoeren

Ri. Als -

/ft

in onze grafiek, dan stelt deze voor l =

wi^cn ccn

en ander met een cijfervoorbeeld aantonen en zullen, behalve het
verloop van de stroomsterkte, tevens het verloop van de klemspanning nagaan. Ook hiervan tekenen we een karakteristiek. Deze
stelt dan voor

=

Daar zowel deze, als ook de hiervóór

genoemde functie, dezelfde onafhankelijk-veranderlijke hebben, kan
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men de beide grafieken in één ge
meenschappelijk assenstelsel tekenen.
Men moet dit als volgt begrijpen.
Stel, men had de grafieken afzon
derlijk getekend; dan zou men de
ene grafiek kunnen opnemen en die
zo op de andere leggen, dat de beide
horizontale en verticale assen elkander
volkomen bedekten. Het enige be
zwaar, dat zich hierbij voordoet is,
dat de verdelingen langs de verticale
assen niet dezelfde zijn. In de karak
teristiek / = f (
bezit de verticale

n.,
0
1
2
3
4
6
8
11
16
20

r,n

o
0,25
0.5
0,75
1
1,5
2
2,75
4
5

i

y„

15
12
10
8,57
7,5
6
5
4
3
2,5
0

O
12
20
25,72
30
36
40
44
48
50
EMK

Tabel 4.

as een verdeling in ampères en in de karakteristiek V

is de verticale as in volts verdeeld. We kunnen aan dit bezwaar
echter tegemoet komen door, öf de gemeenschappelijke verticale
as twéé verdelingen te geven, of, door een tweede verticale lijn,
eigenlijk een hulplijn, te tekenen, die er slechts voor dient, om de
tweede verdeling aan te geven. In fig. 25 is het laatste gedaan.
De lijnen in deze figuur hebben betrekking op een stroombron, die
een EMK bezit van 60 V. en een R, van 4
De uitwendige
weerstanden bedragen achtereenvolgens 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16
en 20 S2. Hoe groot bij ieder van die uitwendige weerstanden de
optredende stroomsterkte en klemspanning zijn, volgt uit tabel 4.
Duidelijkheidshalve zullen we voor een enkele weerstand, de verkregen waarden voorrekenen; b.v. voor Ru = 8 O.
Als Ru = 8 S2, dan is R>t tweemaal zo groot als R i en is

= 2.

De stroomsterkte wordt berekend met de wet van Ohm. Hiervoor
,
EMK
60
60
c A _ ..
vinden we / = ——■———
——— = 5 A. De klemspanning
R i -p Ru
4
8
12
is gelijk aan Vu = 1 • Rn = 5 • 8 = 40 V. (Zie tabel 4). Om de
berekende punten in de kromme terug te vinden, zoeken we op de

horizontale as het punt, dat aangeeft

= 2. Van daar gaan we
Ri

in verticale richting omhoog en vinden zo de gevraagde snijpunten
met de /-lijn en met de Fu-lijn, waarvoor we de waarden op de
bekende manier aflezen op de verticale assen.
Het is de bedoeling van deze grafieken, dat men daardoor een
beter denkbeeld krijgt van hetgeen er met de stroomsterkte en de
klemspanning gebeurt, als in een kring de uitwendige weerstand
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Fig. 25.

veranderd wordt. Wanneer men ,[deze lijnen goed in zich heeft
opgenomen, dan vergeet men nimmer, dat bij toename van Rl( de
stroomsterkte daalt en de klemspanning' stijgt. jDitjjjlaatste is juist
datgene, waarmede velen vaak moeite ondervinden. Een voorbeeld
hiervan is het volgende. Op de vraag: „Wat is de klemspanning?”
wordt geantwoord: ,,Vu=!• Ru”. Dit'jis^natuurlijk goed. Maar
wanneer er dan verder gevraagd wordt: „Wat gebeurt er met
Vi,, als / groter wordt?” dan antwoordt men meestal:’JJMdan
wordt Vu ook groter”, en deze^vergissing wordt gemaakt, omdat
men er niet bij nadenkt, dat de toename vanj / een/gevolg is ge
weest van een afname van R,t. - Maar Jalj had ’men daar, wel [aan
gedacht, dan nog kan men aan de formule £Vu = /• R u niet zien,
dat Vu kleiner wordt, als I toeneemt. Wil'men volstrekt metJeen
formule werken, dan moet men] zich bedienen van de^ uitdrukking
Vu — EMK—1-Ri. Hierin zijnj.de EMK en JZ?,[constante ^groot
heden en nu ziet men onmiddellijk in, dat [een] toename van l, een
afname van Vu tengevolge moet hebben. Maaf nog sneller ziet men
het in de grafiek. Daar ziet men b.v. ook hoe de stijging, respec
tievelijk de daling, van Vu en / plaats vinden, als Kl<;iverandert; dit
is iets, dat men in een formule niet kan zien, Zo toont ons de
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grafiek, dat de toename van
en de afname van / steeds lang
zamer plaats vinden naarmate /?„ groter wordt ten opzichte van Rt.

Ter completering hebben we ook de lijn aangegeven, die de EMK
voorstelt. Deze loopt evenwijdig aan de horizontale as, immers,
de EMK is constant en blijft dus voor iedere waarde van Ru steeds
dezelfde Nu zien we gemakkelijk in de figuur, dat eenzelfde ver
andering van R . niet steeds dezelfde verandering van / en Vu
geeft.
Beschouwen we in tabel 4 voor R„ de volgende waarden: 0. 2,
4, 6 en 8 S2. Deze hebben onderling telkens hetzelfde verschil, n.1.
twee ohm. Oppervlakkig beschouwd, zou men nu misschien in de
veronderstelling kunnen verkeren, dat de bijbehorende waarden
van Vu en / eveneens onderling een even groot verschil moesten
opleveren. Dat dit niet zo is, zien we in de tabel en in de kromme,
We lezen voor J7,, n.1. af: 0-20-30-36 en 40 V. en voor / :
15-10-7,5-6 en 5 A. Hieruit blijkt duidelijk, dat de stijging van
ƒ
en de daling van / gestadig minder worden, d.w.z. de nadering
van de V «-lijn tot de lijn, die de EMK voorstelt en de nadering
van de /-lijn tot de x-as, geschieden steeds langzamer. De wiskunde
leert, dat het raakpunt van de /-lijn met de x-as en van de Ki-lijn
met de lijn die de EMK voorstelt, in het oneindige ligt.
Dat betekent dus, als R,( — co, dan is de klemspanning gelijk aan
de EMK en dan is / = 0. Hieruit volgt tevens, dat de stijging
van Vu en de daling van / steeds langzamer moeten plaats vinden.
Gesteld eens, dat de stijging van Vu evenredig plaats vond, dan
zou immers de klemspanning al heel spoedig boven de EMK uit
komen en ieder weet, dat dit niet mogelijk is.
Tenslotte willen we uit de grafieken van fig. 25 nog het inwendige
spanningsverlies leren kennen. We zouden hiervoor een afzonder-

lijke lijn kunnen construeren, n.1. de lijn V i = /^ —I. Deze kromme
zou dan hetzelfde verloop moeten hebben als de /-lijn, want V i =
= 1-RI en R < is constant. Maar het is niet nodig, dat we die
functie in tekening brengen. Door de aanwezigheid van de lijn,
die de EMK voorstelt, kunnen we voor iedere belastingstoestand
de bijbehorende waarde van V, rechtstreeks uit de figuur aflezen.
Uit form. 2 volgt n.1. direct, dat V i = EMK— Vu. Op ieder moment
wordt dus het inwendige spanningsverlies bepaald, door de verticale
afstand tussen de Kz-lijn en de lijn, die de EMK voorstelt. Voor
D

Ru = 2 9 of — = 0,5 lezen we in fig. 25 af Vi=p t, voor Ru = 4 S2

I
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of

/i i

= 1 is V , gelijk aan het stuk q u enz. Voor Ru = 0 J2, het-

geen eveneens overeenkomt met

= 0, is V i gelijk aan de EMK

of 60 V. Alweer zien we hieruit, dat een grafische voorstelling
veel duidelijker tot ons spreekt, want die laat ons direct zien, dat
bij kortsluiting V, gelijk is aan de EMK, waarbij de gehele EMK
in de stroombron zelf, in de vorm van inwendig-spanningsverlies,
verloren gaat. Bij open kring
is Vu = EMK .
9-

Verband tussen het intvendig-energie-verlies. de nuttige energie
en het rendement van een stroombron.

De hieronder volgende grafieken zijn eveneens belangrijk, omdat
ze ons een goed inzicht geven, in hetgeen er gebeurt met de
energie, die totaal door een stroombron ontwikkeld wordt en de
energie, die naar buiten wordt afgegeven, bij verschillende belastingstoestanden. Ons voorbeeld zal betrekking hebben op dezelfde
stroombron, waarvan in fig. 25 het verloop van de klemspanning
en de stroomsterkte getekend zijn. In aansluiting op tabel 4, kunnen
we de bijbehorende waarden berekenen van IF», JT7lt, ïï7 tot en ?/,
hetgeen we respectievelijk doen met de formules Wi=I2-Ri',
W7ii = 1- • Ru; lEtut = 11 i + R7u en 7 =

. De hiervoor geR ï -f- R u
vonden uitkomsten zijn opgenomen in tabel 5, waarbij de laatste
getallen, behorende bij R„ = co. alleen theoretische betekenis hebben.
Met deze waarden zijn de grafieken in fig. 26 getekend. Verticaal
hebben we weer twee verdelingen nodig; één in watts voor de
verschillende vermogens
Ru
en één in procenten voor
w, W,< Wlo[
Rh
11
~R1
het rendement.
Wanneer we deze karak
900
0
0
0
900
0
teristieken eens aandach
720
20
1
0,25
576
144
tig beschouwen, dan valt
600
33,3
2
200
0.5
400
514
42,9
220
3
0,75
294
daarbij direct iets bijzon
450
50
225
4
225
1
ders op te merken. In
60
144
216
360
6
1,5
tegenstelling met de EMK
66.6
300
8
2
100
200
73,3
van een stroombron, die
64
176
240
11
2,75
80
144
180
16
4
36
een constante grootheid
83,3
25
125
.150
20
5
is en die blijkens fig. 25
100
0
0
0
wordt getekend als een
lijn, evenwijdig aan de
Tabel 5.
x-as, blijkt de totale door
de stroombron opgewekte energie, een veranderlijke grootheid te
zijn. Bij kortsluiting is II7tut het grootst en naarmate Ru toeneemt,
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daalt de waarde van II ,Deze omstandigheid, dat Wtot een
dalende functie is, brengt een eigenaardig gevolg met zich mee.
Wanneer dit n.1. niet het geval geweest was, dus wanneer IV tot een
constante grootheid was, dan zou men kunnen zeggen: hoe groter
R is, des te groter is het rendement en des te groter is de afge
geven energie, want II ,, = ?/.// 'jol. Maar zo is de werkelijkheid
niet, IVtot is een functie, die begint met een maximum en daalt
tot nul. Laatstgenoemde waarde heeft JVh,f als R,, — oc, want dan
is 1=0, dus vanzelf is dan ook
= EMK ‘1=0. Het rende
ment is een stijgende functie, die bij nul begint en steeds meer,
hoewel steeds langzamer, nadert tot 100%. Ook de waarde y =
= 100%, wordt eerst bij R„ = co bereikt,
Met deze gegevens kunnen we in grove trekken het verloop van
R i

de ZF/z-lijn nagaan. AL
__ 00 of —- = 0, is 7/ = 0 en is Wtot =
Als R,.
R„ =
= maximaal (controleer dit in tabel 5). Dit geeft voor de afgegeven of nuttige energie: JVu = • JVtot = 0 • max. = = 0. Als R„ =

= co of

co, dan is y = 100% en JVtot = 0. We vinden nu

wederom voor de afgegeven energie IV o = y • JVtot — 100% van 0 = 0.
Hiermede is aangetoond, dat de Z/z,,-lijn op de x-as moet beginnen
en op de x-as moet eindigen. Voor iedere willekeurige andere
waarde van R„, die gelegen is tussen 0 en co, vinden we steeds
uitkomsten voor IV,, die groter zijn dan 0.
Er moet dus een stijging en een daling in de ZPL-lijn zitten. Hoe
die stijging en daling precies plaats vindt en waar het hoogste
punt van de JFL-lijn precies komt te liggen, kan men door berede
nering moeilijk vaststellen, maar juist daaruit blijkt weer het nut
van de grafische voorstelling. Deze stelt ons in staat, om zonder
enig wiskundig bewijs in te zien, dat de afgegeven energie het

grootst is, als—* = 1, dus als R„ = RI. Tevens lezen we hierbij
af voor het rendement
= 50%. Dit is het geval, waarover in
§ 20 reeds sprake was, n.1. dat een stroombron naar buiten de
grootst mogelijke energie afgeeft, als /?,, = ƒ?,. In dat geval moet
ook IV,, = IV, zijn. We zien dit in de figuur, want daar, waar
lVo = IVi, moeten de /Fw-lijn en de IV /-lijn elkaar snijden en dit
snijpunt ligt precies boven ^ = 1. (Zie fig. 26).

Waarin nu het bedrieglijke van deze theorie schuilt en waarop
reeds gewezen werd in § 20, is, dat men onwillekeurig geneigd is
te denken, dat, indien men R„ groter maakt dan R,. de afgegeven
energie eveneens groter zou moeten worden. Dat men dit ver-
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onderstelt, is zeer begrijpelijk, want hoe groter men Ru maakt,
des te groter wordt ook het rendement en des te groter wordt
lï',, ten opzichte van IVWat men hierbij echter uit het oog ver
liest is, dat de totale energie afneemt. D. w. z. al is IVu ten opzichte
van IV i groter geworden, daarom kan IV u op zichzelf beschouwd
wel kleiner worden. Men ziet dat nog veel duidelijker aan fig. 27,
waarin de vlakken, die begrensd worden door de IF/of-lijn, de
// „-lijn en de beide assen, gearceerd zijn. In deze figuur zijn de
krommen IV, en y duidelijkshalve weggelaten.
Ondanks de afwezigheid van de /Fz-lijn, kunnen we toch voor
iedere instelling, de waarde van IV, uit fig. Tl aflezen. Zo stelt
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voor de snijlijn a c, het stuk a b de nuttige energie en het stuk bc,
het inwendige energieperZï'es voor. Daar bc veel groter is dan ab,
blijkt deze instelling al zeer nadelig te zijn, want het aantal watts,
dat nu in de stroombron zelf verloren gaat, is veel groter dan de
nuttige energie, die naar buiten wordt afgegeven. Het rendement is
hierbij kleiner dan 50%. De snijlijn d f, die getrokken is voor de
waarde —

i

1. wordt door punt e juist in twee gelijke stukken

verdeeld, zodat Jl ,
en — 50%. Voor snijlijnen, die meer
naar rechts gelegen zijn, b.v. gi en j l, worden de waarden van
II en B „ telkens kleiner, maar, daar Wi sneller afneemt dan Wu,
wordt hun onderlinge verhouding steeds gunstiger en daardoor
neemt het rendement toe. Voor laatstgenoemde snijlijn, getrokken
boven

, = 4, is irH = 4 B7i en bedraagt het rendement 80%.

Ki

Het zal uit het bovenstaande nu wel voldoende duidelijk zijn ge
worden, dat „grootste afgegeven energie” en „grootste rendement”
lijnrecht met elkaar in strijd zijn. Tevens zal men uit het behandelde
kunnen begrijpen, dat het zeer foutief is om te zeggen: „het
rendement van een stroombron is de energie, die deze naar buiten
afgeeft”. Het rendement is niet de afgegeven energie, maar het is de
B7h
verhouding tusschen de energieën Wu en W tot» dus
Al
Ir tot

neemt rechts van de lijn df de nuttige energie af, dan kan toch de
IV,•
verhouding —— wel groter worden.
Ir tut
Waarom het zo nadelig is, om een stroombron kort te sluiten, volgt
ook alweer uit de figuur. We lezen er uit af, dat op dit moment
de stroombron de grootst mogelijke energie ontwikkelt en dat deze
in haar geheel gelijk is aan JPi. De gearceerde strook die Wi voor

stelt, heeft op dit punt

haar grootste hoogte. En dat de

grootste hoogte boven de oorsprong ligt wil zeggen, dat die gehele
energie in de stroombron zélf verloren gaat. Men kan zich voor
stellen, dat daardoor de levensduur van de stroombron zeer wordt
bekort. Dit laatste is b.v. het geval bij galvanische elementen en
accumulatoren, waarover meer in een volgend hoofdstuk.
Tenslotte valt uit fig. 26 nog een belangrijke conclusie te trekken
n.1. deze, dat een horizontale lijn, getrokken op een hoogte lager
dan B'u
twéé snijpunten met de JFu-lijn oplevert. Hieruit volgt,
dat er twee verschillende waarden van R„ denkbaar zijn, waarbij
eenzelfde aantal watts naar buiten afgegeven wordt. Zo wordt in
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7?
—" = 0,5, als bij - - = 2 *),
/< i
Ri
of wat hetzelfde is, zowel bij R,. —2 2, als bij Rtl = 8 S2. Op dit
verschijnsel werd in § 20 reeds gewezen.
Ook de vraag, welke van de beide weerstanden de meest gunstige
is, wordt onmiddellijk door de grafieken beantwoord. Men behoeft
slechts het verloop van de lijn die y voorstelt te volgen om te
zien, dat de R„ die het meest naar rechts gelegen is (in dit geval
de 2 J2) met een hogere waarde van y overeenkomt. Derhalve
levert de grootste weerstand het meest economisch gebruik van
de stroombron op.
fig. 26

200 W afgegeven, zowel bij

Samenvatting:

Een gelijkstroom wordt in een grafiek voorgesteld
door een lijn, die steeds aan één bepaalde zyde van
de tijdlijn verloopt; een zuivere gelijkstroom door
een lijn, evenwijdig aan de tijdlijn.
Uit een grafiek I = i (tijd) kan men de hoeveelheid
electriciteit berekenen uit een oppervlak, want lengte
en breedte worden resp. gemeten in eenheden van
stroomsterkte en tijd.
De gemiddelde waarde van een veranderlijke stroom,
is de waarde van een denkbeeldige gelijkstroom, die
in dezelfde tijd, dezelfde hoeveelheid electriciteit
vertegenwoordigt. (Hetzelfde aantal coulombs ver
plaatst) .

De f-V-karakteristiek van een constante weerstand,
wordt voorgesteld door een rechte lijn, die door de
oorsprong gaat. De hellingshoek van die lijn, houdt
verband met de grootte van de weerstand, waarop
deze betrekking heeft; een grote weerstand komt
overeen met een kleine hellingshoek; een kleine
weerstand met een grote hellingshoek.

Als het verlengde van een rechte I-V karakteristiek
de y'-as boven de oorsprong snijdt, dan heeft men
met een stijgende weerstand te doen. Ligt het snij
punt van de karakteristiek en de y-as onder de
oorsprong, dan is het een dalende weerstand.
De gelijkstroomweerstand is het quotiënt van V en ƒ;
de wisselstroomweerstand is het quotiënt van A V
en A 7.
Een rechte I-V karakteristiek duidt altijd op een
constante wisselstroomweerstand, ongeacht of het
verlengde ervan onder of boven de oorsprong verloopt.

*) Merk op. dat 2 en 0,5 eikaars omgekeerde zijn. In het algemeen geldt, dat
zowel bij R„ — n • R,, als bij Rlt = — • R het afgegeven vermogen even groot Is.

■I
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De wisselstroomweerstand wordt alleen door de helling
van de karakteristiek bepaald. Hoe kleiner de helling
hoe groter de weerstand, hoe groter de helling hoe
kleiner de weerstand.

Een krom verloop van de 7-V-karakteristiek duidt
op een veranderlijke weerstand, zowel voor de gelijkals voor de wisselstroom.
De steilheid in enig punt van een kromme wordt be
paald door de steilheid van de raaklijn, in dat punt
aan de kromme getrokken.

Naarmate Rtl groter wordt t. o. v. 2?(, nemen van
een stroombron V„ en i] toe, terwijl I afneemt.
In tegenstelling met V, en V,,, waarvan de som wèl
steeds constant is, geldt dit niet voor Wj en Wtt.

j is een stijgende functie tot
De grafiek Wlt = f (
R„
1, daarna een dalende functie.
R,
Het toppunt van de W,,-lijn valt samen met 1] —
50%; rechts van dit toppunt daalt de W«-lijn, terwijl
// blijft stijgen.

HOOFDSTUK II.
Chemische werking van de electrische stroom.
Galvanische elementen. Accumulatoren.

§ 22.

Ontleding door de electrische stroom. ’)

Sommige vloeistoffen geleiden de electrische stroom; de oorzaak
hiervan is de ontleding van de vloeistof. Zulke vloeistoffen heten
electrolyten en het verschijnsel van de ontleding heet electrolyse.
Zuiver water (//2O), ook wel gedistilleerd water genoemd, wordt
niet ontleed, maar laat de stroom ook niet door. Door toevoeging
van een weinig zout of zuur, b.v. keukenzout of azijnzuur, wordt
het vrij goed geleidend. Kraanwater, dat verschillende chemische
bestanddelen bevat, geleidt de electrische stroom ook wel, maar
vormt toch nog een behoorlijke weerstand.
Stuurt men door een waterhoudende oplossing een electrische
stroom, dan vindt er een chemisch proces plaats, waarbij het
water in die oplossing uiteindelijk
- —/->
—r— ■<
anode
kathode
wordt ontleed, in de bestanddelen,
waaruit het is samengesteld. De
ontleding geschiedt volgens een
vaste regel (zie fig. 28). Het water
stofgas ontstaat n.1. steeds aan
de minpool, die ook wel kathode
o —I— H2
genoemd wordt en het zuurstofgas
altijd aan de pluspool of anode.
(Denk hierbij aan het ezelsbrug
—J
getje : H-tivéé gaat met de stroom
mée). De woorden kathode en
Fig. 28.
anode, uit het Grieks afkomstig,
betekenen respectievelijk uitgang en ingang. De figuur toont een
glazen bak met twee geleidende staven, de electroden '-) genaamd,
ondergedompeld in een vloeistof, bestaande uit aangezuurd water.
Daar ieder waterdeeltje of watermolecuul is opgebouwd uit twéé
delen waterstofgas tegen één deel zuurstofgas, zal de gasontwikkeling

1) Men leze eerst de opmerkingen over scheikundige verbindingen; zie
aanhangsel.
,
,
.
, .
2) Het woord „electrode" is een samenvoeging van de woorden „electron
en „hodos". „Hodos" is het Griekse woord voor „weg". De eigenlijke vertaling
van het woord „electrode" zou dus moeten zijn: weg of uitweg voor de electronen.
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aan de minpool tweemaal zo sterk zijn als aan de pluspool; immers,
aan de kathode ontstaan telkens twéé //-deeltjes, tegen één 6?-deeltje
aan de anode. Van dit verschijnsel van ongelijke gasontwikkeling,
maakt men o.a. in de practijk gebruik, om de pluspool en de
minpool van een gelijkstroombron te kunnen vaststellen. Op het
verschijnsel van de ontleding van water in //., en O, komen we
bij de behandeling van de accu terug.
Wanneer de vloeistof metaalhoudend is, dan treedt er bovendien
nog een ander verschijnsel op. De stroom voert dan n.1. op zijn
weg uiterst kleine deeltjes van het metaal met zich mee en zet die
van de anode neer op de kathode. Evenals het waterstofgas, ver
plaatst zich het metaal steeds in de richting van de stroom. Indien
de anode bestaat uit een stukje zilver en de kathode uit b. v. een
koperen voorwerp, dan zal. als de stroom enige tijd van de anode naar
de kathode is gevloeid, het stukje zilver lichter geworden zijn, terwijl
daarvoor in de plaats, het koperen voorwerp bedekt is geworden
met een laagje zilver. Van dit verschijnsel werd reeds melding
gemaakt in § 3, bij de omschrijving van de eenheid van stroomsterkte. Behalve voor de omschrijving van de stroom-eenheid, hebben
we met het verschijnsel van de metaalneerslag, in de radiotechniek
nimmer te maken. We zullen er daarom niet verder op ingaan.

Samenvatting;:
In een waterhoudende oplossing wordt het water
steeds ontleed in H, en in O.
De ontleding vindt altijd zodanig plaats, dat II„ zich
verplaatst in de richting van de stroom en O er
tegen in.
Zuiver water geleidt de stroom niet; na toevoeging
van een weinig zout of zuur wordt het geleidend.
In een metaalhoudende oplossing verplaatst het me
taal zich in de richting van de stroom.
Men kan de pluspool en de minpool van een gelijk
stroombron onderscheiden aan de gasontwikkeling;
deze is aan de minpool het sterkst.
§ 23.

Werking van het galvanisch element.

Wanneer men in een sterk bijtende vloeistof een voorwerp van
metaal plaatst, dan zal men na enige tijd kunnen constateren, dat
dit voorwerp iets lichter van gewicht is geworden. Hoe langer
men het voorwerp in de bijtende vloeistof laat staan, des te meer
verliest het van zijn gewicht en wanneer het maar lang genoeg in
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de vloeistof staat, zal men van het voorwerp niets meer terug
vinden. Het is er dan geheel en al in opgelost. Dit verschijnsel is
in het dagelijks leven maar al te zeer bekend. Als voorbeeld noemen
we: het poetsen van koper. Men smeert daarbij het vuile koper met
de een of andere sterk bijtende vloeistof in, wacht even, totdat de
buitenste laag van het koper weggebeten is en veegt die daarna
met een doek er af. Hierna krijgt men het oorspronkelijke glanzende
metaal weer te zien.
Minder bekend is echter de eigenschap, dat dit verschijnsel gepaard
gaat met het ontstaan van een EMK- Tijdens de oplossing van
een metaal in een sterk-bijtende vloeistof komt er n.1. een EMK
tot stand, die een zodanige richting bezit, dat steeds het metaal
negatief electrisch is ten opzichte van de vloeistof *). Dit ver
schijnsel werd het eerst waargenomen door Galvani. Het kan
aangetoond worden met het volgende experiment. In een glazen
bak wordt een oplossing gedaan van b.v. zwavelzuur en men plaatst
daarin een zinken staaf. Tussen de zinken staaf en de vloeistof,
zal men dan een potentiaalverschil meten van 1,5 V en wel zo.
dat de vloeistof positief en het metaal negatief electrisch is.
Vervangt men de zinken staaf door een staaf van koper, dan meet
men een EMK van 0,44 V. Wederom is het metaal negatief t.o.v.
de vloeistof. Men zal nu gemakkelijk kunnen inzien, dat beide
staven, in een bak met verdund zwavelzuur geplaatst, onderling
een potentiaal verschil bezitten van 1,5—0,44 — 1,06 V. Hierbij zal
de electrode, die ten opzichte van de vloeistof het sterkst negatief
was, de minpool worden. In dit geval dus de zinkstaaf. Dit is het
principe, waarop de werking van ieder galvanisch element berust.
De hier genoemde combinatie: zink — verdund-zwavelzuur—koper,
werd het eerst door Volta toegepast bij zijn verklaring van het
door Galvani waargenomen verschijnsel, dat een EMK ont
staat, indien metalen in aanraking komen met sterk bijtende vloei
stoffen. Daarom wordt deze combinatie, de cel van Volta genoemd.
Practisch heeft de cel van Volta voor ons geen waarde. Echter
leren we uit dit experiment, dat twee verschillende metalen, in een
bijtende vloeistof geplaatst, een EMK zullen opleveren en dat de
resulterende EMK groter zal zijn, naarmate de EMK's van elk der
metalen een groter onderling verschil opleveren. Om die reden
vervangt men het tweede metaal ook wel door een stof, die wèl
electrisch geleidt, maar niet door de vloeistof aangetast wordt.
Hieraan voldoet kool. De potentiaal van een koolstaaf komt der
halve steeds overeen met die van de vloeistof, waarin zij is ge
plaatst. D.w.z. de koolstaaf heeft, ten opzichte van de vloeistof,

*/ Op de begrippen pos. en neg. komen we in het volgende hoofdstuk terug.
Oosterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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steeds de potentiaal nul. Een element, gevormd uit de combinatie
koper — verdund-zwavelzuur— kool, levert derhalve een EMK op
van 0,44 V.
Een logisch gevolg van bovenstaande verklaring is, dat de EMK
van een element niets te maken heeft met de grootte van dat element,
maar uitsluitend bepaald wordt door de stoffen, waaruit het is
samengesteld. Wel heeft de grootte van een element invloed op
de inwendige weerstand en op de capaciteit.
Hoe groter het element, des te kleiner is de ROnder de capaciteit
moet worden verstaan : de hoeveelheid electriciteit, die het element
in staat is af te geven, uitgedrukt in Ah. Wanneer op een element
gedrukt staat: cap. 6 Ah. dan wil dit zeggen, dat de ontlaadstroom
en de ontlaadtijd, met elkander vermenigvuldigd, 6 Ah tot uitkomst
opleveren. Vaak wordt ten onrechte gezegd: Het betekent, dat die
cel gedurende 6 uren 1 A kan leveren, maar dat is niet juist. Het
zou alleen dan juist zijn, indien de normale ontlaadstroom van dat
element inderdaad 1 A was. Het verband tussen de capaciteit en
de grootte van een element komt hierop neer, dat een groter element
een grotere capaciteit bezit dan een klein element.

Samenvatting:
Sterk bijtende vloeistoffen lossen metalen in zich op,
waarbij een EMK tot stand komt tussen het metaal
en de vloestaf.
Het metaal is altijd neg. electrisch t.o.v. de vloeistof.
Twee verschillende metalen in eenzelfde vloeistof ge
plaatst, geven een EMK, die gelijk is aan het ver
schil der EMK's van elk der metalen afzonderlijk.
Kool wordt niet aangetast en komt daarom in po
tentiaal overeen niet de vloeistof.
Om de grootst mogelijk resulterende EMK te krijgen,
vervaardigt men de positieve electrode uit kool.
Oe EMK van een element wordt alléén bepaald door
zijn samenstelling, de grootte heeft er geen invloed op.
De grootte van een element houdt geen verband
niet de EMK, doch wel worden de capaciteit (in Ah)
en de inwendige weerstand er door bepaald.
§ 24.

et Polarisatie verSChijnsel.

In § 22 werd meljj
maakt van ket verschijnsel, dat de stroom,
door een gelej^ 'n^ V^stof gaande, het water uit die vloeistof
ontleedt, waarbij 1 ? j ^jnp00! watersto^9as ontstaat en aan de
pluspool 2u^rstofÖan q ^nschijnkjk zou men denken, dat, na het
uitschakelen
9as^br°n’
electroden weer neutraal zouden
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zijn, evenals vóór het inschakelen. In werkelijkheid is dit echter
anders.
Wanneer men in fig. 28 de stroom enige tijd door de vloeistof
heeft laten gaan en men schakelt hem daarna uit, dan blijkt, dat de
electroden ten opzichte van elkander een potentiaalverschil hebben
verkregen. Men noemt dit verschijnsel het polariseren van de
electroden. Verbindt men de gepolariseerde electroden met elkaar,
via de een of andere weerstand, dan zal er een stroom gaan vloeien,
die juist de tegengestelde richting heeft, als de oorspronkelijke
stroom, waardoor de electroden gepolariseerd werden. D.w.z. de
electrode, die tevoren in verbinding stond met de pluspool van de
stroombron, is door de polarisatie eveneens positief geworden. De
stroom, die het gevolg is van de polarisatie-/;/) ƒ/<, heet polarisatiestroom.
Het polariseren is toe te schrijven aan het verschijnsel, dat het
ontwikkelde gas chemisch in verbinding treedt met het metaal,
waaruit de electroden zijn vervaardigd. Hierdoor ontstaat opnieuw
een EMK. die tegengesteld gericht is aan de EMK van de stroombron.
Het polarisatieverschijnsel is daarom voor ons van belang, omdat
men er mede te maken heeft bij de werking van het galvanische
element en omdat de werking van de accumulator uitsluitend berust
op de polarisatie der electroden.
Dat het polariseeren van de electroden bij een galvanisch element
een hinderlijk verschijnsel is, zal men gemakkelijk kunnen inzien.
Zodra aan het element een stroom wordt onttrokken, gaan de
electroden polariseeren, hetgeen wil zeggen, dat er een EMK ont
staat, die tegengesteld gericht is aan de EMK van het element.
Beide EMK’s werken elkander tegen en zodra de EMK, die het
gevolg is van de polarisatie, gelijk is geworden aan de EMK van
het element, heffen ze elkaar geheel op en wordt de stroomsterkte
nul. Hieruit blijkt, dat een galvanisch element niet zo zonder meer
bestaan kan uit twee verschillende metalen, die in een sterk bijtende
vloeistof zijn geplaatst. Men moet bovendien nog een inrichting
aanbrengen, waardoor het polariseren wordt tegengegaan. Hiervoor
bestaan verschillende methoden. Een ervan zullen we leren kennen,
bij de bespreking van het element van Leclanché.
Samenvatting:

Wanneer men een stroom stuurt door een geleidende
oplossing, dan ontstaat er aan de electroden een
EMK, die tegengesteld gericht is aan de EMK van
de stroombron.
Dit verschijnsel wordt het polariseren van de elec
troden genoemd.
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§ 25.

Het element van Leclanché.

Daar, zoals in § 23 gezegd werd, het principe van een galvanisch
element berust op de werking van twee verschillende metalen in
een electrolyt, volgt hieruit, dat er op die manier talloze combi
naties zijn te vormen. Vrijwel alle bestaande elementen heeft men
genoemd naar hun samenstellers. De eigenschappen van de ver
schillende elementen zijn zeer uiteenlopend. Het ene element kan
zeer sterke stromen ontwikkelen gedurende korte tijd en het andere
zal in staat zijn, om gedurende lange tijd een geringe stroomsterkte
te onderhouden. Het spreekt vanzelf, dat men in een bepaald ge
val zijn keuze doet, overeenkomstig het doel, waarvoor men het
element wenst te gebruiken. Als voedingsbron voor radio-ontvangtoestellen is het element van Leclanché het meest geschikt. Hier
van zijn de electroden: een zinkstaaf, die dienst doet als minpool,
terwijl de pluspool gevormd wordt door een koolstaaf. Het elec
trolyt bestaat uit een verzadigde oplossing van salmiak.
Zodra men een stroom aan het element onttrekt, wordt de vloei
stof ontleed. Het hierbij optredende waterstofgas werkt polariserend
aan de pluspool. Om dit tegen te gaan, heeft men laatstgenoemde
omgeven met een mengsel van stukjes bruinsteen en kool. De
zuurstof uit het bruinsteen verbindt zich chemisch met het water
stofgas tot water, waardoor dus het bruinsteen de polarisatie tegen
gaat. De stukjes kool, die door het bruinsteen vermengd zijn, dienen
uitsluitend voor betere contactvorming.
Bij de practische uitvoering staat de koolstaaf in een poreuze pot.
Dit is een pot van ongeglazuurd aardewerk (denk aan een bloem
pot). De ruimte, die overblijft tussen de wanden van de' poreuze
pot en de koolstaaf, is aangevuld met de reeds genoemde stukjes
kool en bruinsteen. De poreuze pot staat in het electrolyt, waarin
zich tevens de zinkstaaf bevindt. De EMK van het Leclanchéelement bedraagt ongeveer 1,47 V.
De uitvoering, zoals die hierboven werd omschreven, heeft het be
zwaar, dat door de grote overgangsweerstanden tussen de droge
stukjes kool en bruinsteen, het element een lang niet te verwaar
lozen inwendige weerstand bezit. Men kan hierin verbetering aan
brengen, door de poreuze pot te vervangen door een linnen om
kleedsel. Dit laat de vloeistof beter door dan de poreuze pot. Daar
dit omkleedsel met een touw is samengebonden en derhalve veel
weg heeft van een zak of buidel, noemt men het Leclanché-e\ement in deze uitvoering ook wel buidelelement. De inwendige weer
stand van het buidelelement is belangrijk lager dan die van het
element met de poreuze pot.
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Ieder galvanisch element levert, zodra men de electroden in het
electrolyt heeft ondergedompeld en de kring heeft gesloten, electrische energie. Een galvanisch element zet dus chemische energie
om in electrische energie. Daar het in staat is, om onmiddellijk na
de samenstelling stroom te ontwikkelen, wordt een galvanisch element ook wel een primair element genoemd. In tegenstelling hier
mede noemt men elementen, waaraan eerst electrische energie moet
worden toegevoerd, alvorens ze chemische energie kunnen ont
wikkelen, om die later weer in de vorm van electrische energie te
kunnen teruggeven, secundaire elementen. Tot deze laatste soort
behoort de accumulator, die hierna besproken zal worden.
Samenvatting;
Van het Leclanché-eXevnent zijn de electroden: kool
(-}-) en zink (—); het electrolyt is een verzadigde
salmiakoplossing, de EMK is 1,47 V.

Een andere naam voor het element van Leclanché,
is bruinsteen-element, omdat de pluspool omgeven is
door stukjes bruinsteen, die het polariseren tegengaan.
Een primaire cel kan onmiddellijk na de samenstelling
energie leveren ; aan een secundaire cel moet eerst
energie toegevoerd worden, alvorens zij in staat is
om weer energie af te geven.
§ 26.

Droge elementen.

Het element, zoals dit hierboven omschreven werd, bevat het
electrolyt in dun vloeibare vorm en wordt daarom ook wel een
nat element genoemd. Het spreekt vanzelf, dat in vele gevallen
het gebruik van natte elementen een bezwaar zou kunnen opleveren,
b.v. bij toepassing in transportable toestellen. In die gevallen be
dient men zich daarom van z.g. droge elementen, waarbij het elec
trolyt bestaat uit een brij-achtige massa. Deze wordt verkregen,
door de reeds genoemde vloeistof te vermengen met absorberende
stoffen zoals zaagsel, asbest, gelatine, enz. Als negatieve pool dient
een zinken cylinder, die aan de onderzijde van een bodem voor
zien is. Daardoor krijgt men als het ware een zinken beker, waarin
de brij kan worden gegoten. In deze brij plaatst men de koolstaaf,
waar omheen de reeds genoemde buidel aangebracht is. Om het
uitdrogen van het electrolyt tegen te gaan, is de brij afgedekt met
een laagje pek. Een zeer kleine opening is vrij gelaten, om de
ontwikkelde gassen te kunnen laten ontwijken. Wanneer een droog
element uitgeput is, d.w.z. wanneer het zink verbruikt is, dan is het
daardoor geheel waardeloos geworden. Dit is niet het geval bij een
nat element. Dit kan men steeds weer voorzien van een nieuwe
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oplossing, terwijl de zinkstaaf, na gereinigd te zijn, opnieuw in het
element kan worden geplaatst. Droge elementen worden in de
radio-techniek zeer veel toegepast, als spanningsbronnen voor ont
vangtoestellen. Als voorbeeld noemen we de bekende anode- en
roosterbatterijen, waarover later meer bij de behandeling van de
theorie der radiobuizen. Natuurlijk zijn de capaciteit en de levens
duur van een droog element zeer beperkt. Zij worden respectievelijk
bepaald door de afmetingen van de zinken cylinder en door de
duurzaamheid van het electrolyt Het verdient daarom volstrekt
aanbeveling, om het element direct na het gebruik uit te schakelen
en er voor te zorgen, dat men nimmer de normale ontlaadstroomsterkte te boven gaat. Daar het electrolyt steeds meer uitdroogt,
naarmate het element ouder wordt, spreekt het vanzelf, dat een
nieuw element belangrijk minder weerstand zal bezitten, dan een
element, dat al enige tijd in gebruik geweest is. Wanneer men een
droog element te lang laat staan, b.v. een jaar of langer, dan zal het
electrolyt geheel uitgedroogd zijn Het element is dan, ook al heeft
het nimmer stroom ontwikkeld, toch geheel waardeloos geworden.

Samenvatting:
Bij een droog element bestaat het electrolyt uit een
brij-aehtige massa, die met een laagje pek is afgedekt; hierdoor kan het in iedere willekeurige stand
gebruikt worden.

De capaciteit van een element wordt uitsluitend
bepaald door zijn afmetingen.

Van droge elementen neemt de inwendige weerstand
op den duur toe.
De levensduur van een normaal droog element is
ruim een jaar, ook al wordt er geen stroom aan
onttrokken.

§ 27.

Verschillende schakelingen van elementen. Ontwikkeling
van de maximale stroomsterkte door een batterij.

Wanneer men een aantal elementen op de een of andere wijze
met elkander verbindt, dan verkrijgt men een groep elementen, die
een batterij genoemd wordt. De manier, waarop de onderlinge
verbinding plaats vindt, is niet willekeurig; men gaat hierbij syste
matisch te werk. In hoofdzaak onderscheidt men serie- en parallel
schakeling. Uit deze twee vloeit voort, de gemengdeschakeling
en tenslotte heeft men nog de oppositieschakeling. Al deze schake
lingen hebben hun eigenaardigheden en daar ze alle voor ons van
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belang zijn, zullen we ze achtereenvolgens bespreken. Hierbij willen
we van de veronderstelling uitgaan, dat in iedere afzonderlijke
schakeling de elementen alle dezelfde EMK en dezelfde Rt be
zitten.

a.

Serieschakeling.

Wanneer men elementen zodanig in serie schakelt, dat telkens de
pluspool van het ene element verbonden is met de minpool van
het andere, dan ontstaat de schakeling, zoals die in fig. 29 voor
een drietal cellen getekend is. Wil
men de serieschakeling van een groot
aantal cellen op deze manier sche
matisch weergeven, dan volstaat men,
Fig. 29
met slechts de eerste en de laatste
cel te tekenen en geeft de daar-tussen-liggende cellen eenvoudigheidshalve met een streeplijn aan. Zo ontstaat de voorstelling uit
fig. 30, waarbij op de batterij tevens een verbruiksweerstand aangesloten is.
Wat betreft het plaatsen van de plus- en mintekens bij het lange en
korte streepje, waarmee het element schematisch wordt voorgesteld,
merken we op, dat dit vroeger willekeurig was, doch thans genorma
liseerd is. Het korte streepje stelt de minpool voor en het lange
de pluspool. Het is nuttig, dat men zich daar reeds dadelijk aan
went, omdat men er later gemak van
kan hebben, wanneer in ontvangschakelingen verschillende batterijen
voorkomen, die op de een of andere
wijze met elkaar in verbinding staan.
Daar in de figuren 29 en 30 de EMKs
— z—
van de afzonderlijke elementen alle
in dezelfde richting werkzaam zijn,
Fig 30.
is de totale EMK gelijk aan de som
van de afzonderlijke EMK's, derhalve recht-evenredig met het
aantal in serie geschakelde cellen.
Hieruit volgt, dat seneschakeling van elementen de totale EMK ver
hoogt. Met de inw. weerstanden is het evenzo gesteld. Deze worden
achtereenvolgens door dezelfde stroom doorlopen en uit form. 12
volgt, dat dan de totale R< gelijk is aan de R, ’van één cel, ver
menigvuldigd met het aantal cellen, dat in serie geschakeld staat.
Staan er dus 5 cellen in serie, die elk een EMK bezitten van 1,5 V
en een inwendige weerstand hebben van 0,2 £2, dan is de totale
EMK van die batterij gelijk aan 5- 1,5 = 7,5 V en de totale R'
gelijk aan 5-0,2 £2 = 1 £2. Noemen we in het algemeen het aantal
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cellen, dat in serie geschakeld staat, s *) (in het genoemde voorbeeld zou dus s = 5 zijn), dan is de totale EMK gelijk aan s maal
de EMK per cel en de totale R, is dan s maal de R, per cel.
Dienovereenkomstig luidt de wet van Ohm, voor serieschakeling
van elementen :

1=

s- *L
s-Ri + Ru

29

waarin E en R, respectievelijk de EMK en de /?( per cel voorstellen.
De serieschakeling vindt zeer veel toepassing, omdat het de enige
mogelijkheid is, om door middel van elementen tot een hogere
spanning te geraken Bij de reeds genoemde anodebatterijen gaat
men wel tot 150 V, hetgeen overeenkomt met 100 droge cellen
in serie. De bekende zaklantaarnbatterijen bevatten drie cellen in
serie (spanning ruim 4 V). Voor het geval, dat men zich ooit van
een zaklantaarnbatterij moet bedienen, kan het van nut zijn op te
merken, dat bij die batterijen het korte koperen strookje de pluspool is en het lange de minpool; dit, in tegenstelling met de sche
matische voorstelling, waarbij het lange streepje de pluspool en het
korte de minpool is.

Het aantal A h wordt door de serieschakeling niet beïnvloed.
Heeft één cel b.v 8 Ah en schakelt men 20 van zulke cellen in
serie, dan is de capaciteit van de gehele batterij nog 8 Ah. Dit
dient men goed te onthouden, want hiermede worden vaak ver
gissingen gemaakt. Bij serieschakeling blijft het aantal A h gelijk
aan dat uan één cel.
b. Parallelschakeling

Men zegt, dat elementen parallel geschakeld staan, wanneer alle
pluspolen met elkaar zijn doorverbonden tot één gemeenschappelijke
pluspool en eveneens alle minpolen tezamen één gemeenschappelijke
minpool vormen. In fig. 31 staat een drietal elementen parallel ge
schakeld. Het spanningsverschil over de uitwendige weerstand Rn
is nu niet, zoals bij de serieschakeling, gelijk aan de som der klemspanningen van de afzonderlijke elementen, maar gelijk aan de
klemspanning van één enkel element. Zo is ook de EMK van het

*) Daar de aanduidingen voor het aantal elementen in serie en parallel niet
genormaliseerd zijn, zullen wij deze duidelijkheidshalve aangeven met s en p.
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gehele stelsel, gelijk aan die van één enkel element. We zien hieruit,
dat door parallelschakeling de EMK niet verandert.
Wat er wél verandert door de parallel
schakeling is de inwendige weerstand. Daar
alle R's ook parallel staan, is de R, van de
gehele batterij gelijk aan het zoveelste gedeelte
van de R t van één cel, als er cellen parallel
staan. Duiden we het aantal cellen dat paral
lel staat aan met p, dan is de totale inwen
dige weerstand gelijk aan het p-de gedeelte
van de R, van één cel. Dit ingevuld in de
wet van Ohm, geeft voor de stroomsterkte:

/=

-|h^

R..=15A
Fig. 32.

/=-

R.

—+ ft,

30

p

Fig. 31.

R/=O,f5J2

E

Welke invloed de parallelschakeling heeft op
de stroomsterkte, zullen we eens nagaan aan
de hand van een cijfervoorbeeld. Hiertoe ver
gelijken we de schakeling uit fig. 32 met die
uit fig. 31.
Op een element, waarvan de EMK= 1,5 V en
R, - 0,15 ft, staat een uitwendige weerstand
aangesloten van 15 ft. De stroomsterkte be
draagt dan volgens de wet van Ohm

EMK
1,5 _________
1.5
Ru “0.154-15
15.15

0.099 A = 99. mA.

Schakeleni we nu volgens fig. 31 drie van zulke elementen parallel,
op dezelfde uitwendige weerstand, dan blijft de EMK onveranderd
1,5 V. Echter wordt nu de inwendige weerstand kleiner. De
stroomsterkte berekenen we uit form. 30, waarin p =■ 3.

/

E___ __ ___ 1.5
B “ 0.15

P+
+R„
R"

1.5
_
1.5
- - 0.0996 A =
“0.054- 15 ~ ”15.05

~~3~

- 99,6 mA. De stroomsterkte in het tweede geval is dus slechts
ongeveer 0,5% groter dan die in het eerste geval, zodat we bij
benadering kunnen zeggen, dat de stroomsterkte onveranderd ge
bleven is. Hadden we Rt niet in rekening gebracht, dan zou ƒ
inderdaad geheel dezelfde gebleven zijn.
Men moet dit cijfervoorbeeld niet verkeerd opvatten, want we
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bedoelen er geenszins mede, dat het niet mogelijk zou zijn, om
door parallelschakeling van cellen een grotere stroomsterkte te ont
wikkelen. We hebben met dit voorbeeld alleen maar willen aan
tonen, dat, wanneer men cellen parallel schakelt, de stroomsterkte
niet uit zichzelf groter wordt. Als één cel in een bepaalde weer
stand een stroomsterkte ontwikkelt van b.v. 5 A, dan blijft die
stroomsterkte vrijwel 5 A, ook al zou men meer cellen met de
eerstgenoemde parallel schakelen. Wil men een grotere stroom
sterkte onttrekken, dan moet dit niet in het parallelschakelen van
cellen gezocht worden, maar in de grootte van de uitwendige
weerstand; die moet kleiner gemaakt worden. Uit form. 30 volgt
onmiddellijk, dat bij afname van
de noemer van de breuk
kleiner wordt, waardoor de uitkomst van de breuk, dus de sterkte
van de stroom, stijgt. Maar, dat bij afname van R,, de waarde
van I toeneemt, geldt natuurlijk altijd, ook al zou men de cellen
niet parallel geschakeld hebben. (Zie form. 4).
Uit deze beschouwing is gebleken, dat door parallelschakeling van
cellen, de stroomsterkte niet groter wordt. Oppervlakkig beschouwd
lijkt het dus wel, alsof de parallelschakeling in het geheel geen
zin heeft, want noch de EMK, noch de stroomsterkte veranderen
er door. Toch is er wel iets, dat door de parallelschakeling beïn
vloed wordt en dat is de levensduur van een cel. Wanneer men
n.1. aandachtig het hiervoor genoemde rekenvoorbeeld gevolgd
heeft, dan zal men geconstateerd hebben, dat wel is waar de totale
stroom onveranderd is gebleven, maar dat daardoor juist, per cel
gerekend, de stroomsterkte driemaal zo klein is geworden. Over
eenkomstig de formule Q = I • t volgt hieruit, dat de tijd, gedurende
welke een driemaal zo kleine stroom geleverd wordt, driemaal zo
groot is. Uit het feit, dat de levensduur per cel daardoor driemaal
zo groot is geworden, volgt, dat de capaciteit van de gehele batterij
eveneens driemaal zo groot is als de capaciteit van één cel; immers
dezelfde totale-stroomsterkte, vermenigvuldigd met een driemaal zo
grote tijd, geeft tot uitkomst driemaal zoveel Ah.

Dat parallelschakeling een verhooging van het aantal Ah tot gevolg
moet hebben, kan men ook nog wel anders inzien. Bekijken we
n.1. fig. 31, dan staan daarin alle minpolen met elkaar doorver
bonden en vormen tezamen één gemeenschappelijke minpool, die
een driemaal zo groot oppervlak bezit. Het spreekt vanzelf, dat
daardoor ook driemaal zoveel chemische energie wordt omgezet in
electrische energie. Goed beschouwd zijn we dus weer teruggekomen
op hetgeen reeds eerder is gezegd, n.1. dat het aantal Ah van een
element bepaald wordt door zijn afmetingen. Inplaats van een
aantal elementen parallel te schakelen, kan men dus even goed één
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enkel element gebruiken met grotere afmetingen. Dit laatste is zelfs
veel beter en wel om de volgende reden. Wanneer men elementen
parallel schakelt, met de bedoeling, dat ze ieder een even groot
gedeelte van de stroomsterkte zullen leveren, dan zal dit alleen dan
plaats vinden, wanneer voldaan wordt aan hetgeen in het begin
van deze paragraaf werd opgemerkt, n.1. dat alle elementen vol
komen dezelfde EMK en dezelfde R, bezitten. Daar dit echter
practisch bijna nimmer het geval is, heeft dit tot gevolg, dat het
element met de grootste EMK een stroom gaat leveren over het
element met de kleinste EMK. Anders uitgedrukt, het element,
waarvan de EMK groter is, gaat zich ontladen over het element
met de lagere EMK. De stroom, die hierbij optreedt, heet vereffeningsstroom. Hebben de elementen een hoge R>, dan is die
vereffeningsstroom niet groot, maar bij elementen met lage R„ zoals
b.v. bij accu’s, kan die stroom zeer groot zijn. Dit is dus de reden,
waarom men het parallelschakelen van elementen en vooral van
accu’s, zoveel mogelijk moet vermijden en zich inplaats daarvan
moet bedienen van één enkele cel met grotere capaciteit.
Het berekenen van de stromen, die door parallel geschakelde ele
menten geleverd worden, waarvan de EMK’s niet gelijk zijn, kan
niet op de bekende wijze met de wet van Ohm geschieden. Op
deze berekeningen komen we later terug bij de behandeling van
de wetten van Kirchhoff.
Het rekenvoorbeeld, dat bij lig. 31 en fig. 32 gegeven werd, zal
aan sommigen misschien nog niet voldoende opheldering gegeven
hebben. Men zal zich afvragen: wanneer door parallelschakeling
van cellen de stroomsterkte niet groter wordt, wat moet men dan
doen, om in een onveranderlijke R,. wél een grotere stroomsterkte
te verkrijgen dan die, welke door één element geleverd wordt. Het
antwoord hierop luidt, dat men dan de seneschakeling moet toe
passen. Aan de hand van een voorbeeld zal men dit direct kunnen
inzien.
Voorbeeld.

Wanneer men de elementen uit fig. 31 niet parallel aansluit op Rfl,
maar in serie, hoe groot wordt dan de stroomsterkte ?
Oplossing.
Met form. 29 berekenen we de stroomsterkte:

1 — s^RT+~R7, = 3+>,15 + 15 = 0,45+15 = 15^45 = 0,291 A = 291 mA’
Vergelijken we nu de gevonden uitkomsten met elkaar, dan krijgen
we: In fig. 32, één cel op Rtl geeft + 100 mA; in fig. 31, drie
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cellen parallel op dezelfde R„ geven nog steeds ± 100 mA; derde
geval (laatste voorbeeld), drie cellen in serie, wederom op dezelfde
Rlt, geven + 290 mA. Hoewel het misschien vreemd mag klinken,
leert ons de bovenstaande vergelijking toch, dat men. ter verkrijging
van een grotere stroomsterkte in een constante R,,, niet de parallel
schakeling van elementen moet toepassen, maar de serieschakeling.
Vanzelfsprekend bestaat ook hiervoor wel weer een grens, want
als men te veel cellen op eenzelfde weerstand in serie schakelt,
dan wordt dé stroomsterkte zo groot, dat deze de maximaal toe
laatbare stroomsterkte per cel, te boven gaat. In een dergelijk
geval dient men behalve de serieschakeling ook nog de parallel
schakeling toe te passen, immers, door parallelschakeling blijft
weliswaar de totale stroomsterkte onveranderd, maar per tak. dus
ook per cel. .wordt daardoor de stroomsterkte juist kleiner. We
zijn hiermede gekomen tot de gemengde schakeling van elementen.

c. Gemengde schakeling.

Een gemengde schakeling van elementen is, evenals een gemengde
weerstandsschakeling, een mengsel van serie- en parallelschakeling.
In fig. 33 is een gemengde schakeling afgebeeld, waarbij drie takken parallel staan,
elk bevattende vier elementen in serie. Bij
een gemengde schakeling zal men natuurlijk
steeds eenzelfde aantal cellen per tak in
serie schakelen, daar, ter voorkoming van
vereffeningsstromen, de EMK’s van de ver
schillende takken, volkomen aan elkaar ge
lijk moeten zijn. Noemen we het aantal
cellen dat in serie staat (per tak) weer s,
dan is de EMK per tak gelijk aan s • E volt.
%
Daar parallelschakeling de EMK niet ver
andert, blijft van een aantal takken, die
parallel staan, de EMK ook s-E volt. Per
Fig. 33.
tak is de inwendige weerstand gelijk aan
s • R t SI. Duiden we het aantal takken, dat parallel geschakeld
staat, weer aan met p, dan is de totale inwendige weerstand p-maal
s•Ri
zo klein als de weerstand van
van één
één tak,
tak, dus
dus dit
dit isis
- -------- ft.
P
De wet van Ohm voor een gemengde schakeling luidt derhalve:

—h—I1—H—

—njiiuumririr—

/=

-^+R„
S
p

31

■■
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Over de toepassing van de gemengde schakeling volgen hieronder
enige voorbeelden.

Voorbeeld.

Wanneer in fig. 33 de EMK per cel gelijk is aan 1,5 V en de Rt
per cel 0,25 2, hoe groot is dan de stroomsterkte ? Gegeven is
verder, dat de R„ gevormd wordt door een draadklos, waar 15 m
ijzerdraad op gewikkeld is, met een diameter van 0,2 mm.
Oplossing.

Geg.: EMK p. c. = 1,5 V; R, p. c. = 0.25 2; l = 15 m; d = 0,2 mm ;
P (uit tabel l)=0,12. Gevr.: I.
Ru=

P . I

7T
TT • d-

, waarin q berekend wordt met de form. q =----------.
4

«=4^ -

- »■»» --- >«° ■

De stroomsterkte vinden we door toepassing van form. 31, waarin
s = 4 en p = 3.
4 • 1,5
6
6
z_
5*E
= 0,104 A.
S ' R '
r,
4 • 0,25
“0,33+ 57,3
57,63
-f- o / ,ö
3

p- +R'>

Voorbeeld.

Men heeft een gloeilamp van 6 W., die normaal brandt op een
spanning van 12 V. Deze lamp wil men laten branden op droge
Leclanché-elementen, waarvan de gegevens (per cel) zijn: EMK =
= 1,47 V ; R , = 0,2 2 ; normale ontlaadstroomsterkte = 100 mA.
Hoeveel cellen heeft men hiervoor nodig, en hoe moeten deze ge
schakeld worden ?

Oplossing.
Geg.: W = 6 watt; V,, = 12 volt; EMK p. c. = 1,47 volt; R , p. c. =
= 0,2 2; I p. c. = 0,1 A.
Gevr.: aantal takken parallel en aantal cellen per tak in serie.

Nemen we voorloopig aan, dat ieder element belast zal worden met
zijn normale stroomsterkte, dan wordt per cel de klemspanning
(form. 5): Vn = l,47—0,1 • 0,2 = 1,47 — 0,02 —1,45 V. Ter verkrijging
van een klemspanning van 12 V moeten er dus zoveel cellen in
serie geschakeld worden, als 1,45 V begrepen is op 12 V; dit is
8,275 maal. We zullen dit getal afronden op 8, omdat het voor de
lamp beter is om op een iets lagere, dan op een iets hogere span
ning te branden. Er moeten dus per tak 8 cellen in serie staan.
De stroomsterkte, die door de lamp gaat, bij een klemspanning van
12 V, vinden we door toepassing van form. 21, Vermogen = V • I,

= -f2’ = °'5 A- voerden we de batterij
Spanning
uit met één enkele tak, dan zou de stroomsterkte per cel 0,5 A be
dragen, terwijl gegeven is dat deze 0,1 A niet overschrijden mag.
Schakelen we vijf takken parallel, dan blijft de totale stroomsterkte

waaruit volgt I =
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practisch onveranderd en wordt daardoor de stroomsterkte per tak
(dus ook per cel) vijf maal zo klein, dus juist 0,1 A. We dienen
dus 5 takken parallel te schakelen, ieder 8 cellen in serie bevat
tende. In totaal dus 5 • 8 = 40 cellen.

d. Schakeling, waarbij door een batterij in een gegeven R u de
grootst mogelijke stroomsterkte ontwikkeld wordt.
In § 20 werd reeds verklaard, dat het geleverde vermogen (/2 • ƒ?„)
maximaal is, als /?,=/?,. Deze regel geldt algemeen, dus ook
voor het geval, dat de stroombron gevormd wordt door een batterij
van elementen. Het geval, dat we hier gaan bespreken, wijkt in
enig opzicht af van dat uit § 20. Daar werden de EMK en de
R, van de stroombron constant verondersteld, terwijl Ru veran
derd werd van zeer klein tot zeer groot. Hier willen we R H onver
anderd laten en de batterij telkens op een andere manier groeperen,
waardoor deze steeds een andere EMK en een andere R i bezit.
Zo zouden we b.v. een batterij van 6 elementen op vier verschil
lende manieren kunnen schakelen, te weten: 6 in serie; 2 takken,
elk van 3 in serie; 3 takken, elk van 2 in serie; 6 parallel. Wan
neer in een van deze schakelingen de R, van de batterij gelijk is
aan de R,,, dan heeft dit tot gevolg, dat bij die groepering het
geleverde vermogen (1--R,,) maximaal is. Maar daar we van de
veronderstelling zijn uitgegaan, dat R,, een constante weerstand is,
kan het niet anders of de term / - moet dan tevens de maximale
waarde bereikt hebben. En als bij deze groepering /-’ zo groot
mogelijk is, dan is vanzelfsprekend ook / op zijn grootst. We
kunnen hieruit de volgende conclusie trekken. Als men op een
onveranderlijke weerstand een batterij van elementen aansluit en
deze zodanig groepeert dat R, — Ru, dan is niet alleen het ge
leverde vermogen, doch tevens de stroomsterkte maximaal.
e.

Oppositieschakeling.

Het woord ,,oppositie" betekent „opstand" of „tegenstand" en
men gebruikt daarom deze benaming, wanneer bij een serieschakeling de EMK's elkander niet
meewerken, doch tegenwerken.
Hoe dit kan plaats vinden, is
getekend in fig. 34. Hierin zijn
een zestal elementen zodanig
met elkaar verbonden, dat de
eerste vijf op normale wijze met
elkander in serie staan (telkens
de pluspool van het ene element
Fig. 34.

■on/iruWu
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aan de minpool van het andere), terwijl het zesde element juist
omgekeerd is aangesloten, zodat de pluspool van dit element is
verbonden met de pluspool van het aangrenzende. Daar de EMK
van het zesde element in tegengestelde zin werkt, vindt men de
totale EMK, door van de EMK’s der vijf andere elementen, de
EMK van het in oppositie geschakelde (zesde) element £ƒ te trekken.
Noemen we wederom de EMK per cel E, dan is in dit geval de
totale EMK gelijk aan 5 E— E = ^E. Hieruit blijkt, dat voor
iedere cel, die in oppositie staat, ftveemaal de EMK van een cel
moet worden afgetrokken. Zo hebben 20 cellen van 1,5 V, als ze
normaal in serie staan, een EMK van 30 V, maar staan er 3 cellen
in oppositie, dan houdt men nog maar de EMK van 20 — 2-3—14
cellen over.
Men zou misschien denken, dat hetzelfde, wat hier werd gezegd
voor de EMK’s, eveneens geldt voor de inwendige weerstanden.
Dit is echter niet het geval, want al staat een cel nu wèl of niet
goed verbonden, de stroom moet tóch door de inwendige weerstand
heen en ondervindt hierin precies hetzelfde aantal ohms. (Een
gloeilamp, strijkijzer enz. hebben eveneens steeds dezelfde weerstand,
ook al keert men de steker in het stopcontact om).
Wanneer men op een schakeling, zoals die in fig. 34 getekend is,
de wet van Ohm zou willen toepassen, dan kan men zich wederom
bedienen van form. 29, echter met dit verschil, dat men in de
teller invult, het verschil van de EMK’s, die normaal in serie staan
en die, welke in oppositie staan.
Het spreekt vanzelf dat in gevallen, waarbij, ter verkrijging van
een hogere EMK. de cellen in serie geschakeld worden, de oppositieschakeling als foutief moet worden beschouwd.
Echter doen er zich andere gevallen voor,
waarbij men, uit de aard van de schakeling,
vanzelf te doen krijgt met oppositieschakeling.
Als voorbeeld inoemen we het laden van accu’s,
waarover meer• in § 28.
Om van de hiervoor genoemde schakelingen
een beter denkbeeld te verkrijgen, willen we
Sj
nog even het geval toelichten uit fig. 35,
R,
waarin twee elementen getekend zijn, die via
een schakelaar s verbonden zijn aan een weer
Fig 35.
stand
Zolang die schakelaar open staat,
staan de elementen t. o. v. elkander in oppositie
en daar stilzwijgend wordt verondersteld, dat ze electrisch volkomen
gelijk zijn, is dan de stroomsterkte nul. Sluit men echter de schakelaar
s, dan komen de elementen ten opzichte van Rlt parallel te staan.
Dezelfde elementen staan dus eerst in oppositieschakeling en daarna

96

in parallelschakeling. In het laatste geval, leveren ze elk de helft
van de stroom, die door R,, gaat. Hierover willen we nog het
volgende opmerken. In fig. 36 zijn twee volkomen gelijke elementen
getekend, waarvan we de R/s te verwaarlozen klein ten opzichte
van Rlt achten. In serie met ieder element is een ampèremeter ge
plaatst, terwijl een derde ampèremeter
de som van de stromen van de beide
elementen aan wijst. We beginnen met
de schakelaar s open te zetten en
nemen nu maar eens aan, dat de
stroomsterkte, die dan het bovenste
dz 5
element over R,, levert, gelijk is aan
0,3 A. Deze stroom wordt aange
wezen, zowel door A, als ook door
A3. Sluiten we hierna de schakelaar
s en vragen ons af: „Wat gebeurt
^UWUWUV—<
er nu met de meters?” dan zullen
Fig. 36.
sommigen hierop het antwoord geven:
,,A . gaat ook 0.3 A. aanwijzen en
A.j natuurlijk de som van de aanwijzingen van A, en A.„ dus
0,6 A.” Dit is echter volstrekt niet het geval. Wie de hiervoor
behandelde parallelschakeling goed begrepen heeft, zal er uit ge
leerd hebben, dat door parallelschakeling van verscheidene cellen,
de totale stroom (stroom door R„) practisch onveranderd blijft.
D.w.z., als de / door R„ met één element (s open) 0,3 A. is, dan is
de / door R,. met twee elementen parallel (s dicht) nog 0,3 A. en daar
ieder element evenveel tot de totale stroom bijdraagt, levert elk de
helft van 0,3 A., dus ieder 0,15 A. We zien dus hieruit, dat het
antwoord moet zijn: ,,A . blijft hetzelfde aanwijzen, A, loopt tot de
helft terug en A., gaat evenals At aanwijzen 0,15 A.”.

©

Samenvatting:
Een batterij is een verzameling van elementen.
Serieschakeling verhoogt de EMK en de inw. weer
stand; het aantal Ah blijft gelijk aan dat van één cel.
Parallelschakeling verlaagt de inw. weerstand; de
EMK blijft gelijk aan die van één cel.

Door parallelschakeling wordt de stroomsterkte na
genoeg niet beïnvloed, maar wel neemt het aantal
Ah er door toe.
Parallelschakeling van cellen met lage R, is altijd
ongunstig, van wege de grote vereffeningsstromen;
beter is, één cel met voldoende capaciteit.
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Een batterij ontwikkelt in een gegeven uitw. weer
stand de grootste energie en tevens de grootst mo
gelijke stroomsterkte, als men de cellen zodanig
groepeert, dat Rj = R„.
Elementen staan in oppositie, als hun EMK’s tegen
elkander in gericht zijn.

Weerstanden kunnen nooit in oppositie staan, omdat
ze, hoe ook door de stroom doorlopen, steeds dezelfde
tegenstand bieden.

§ 28.
a.

De loodaccumulator.

Algemeen.

Het woord „accumuleren" wil zeggen „ophopen". Hetgeen een
accumulator of kortweg accu in zich ophoopt, is chemische energie.
Deze ontstaat in de accu, doordat er eerst electrische energie aan
toegevoerd is. De omzetting van electrische energie in chemische
energie, wordt het laden van de accu genoemd. Wanneer een accu
eenmaal geladen is, dan is hij in staat, om de in zich opgehoopte
chemische energie, dus zijn lading, gedurende vrij lange tijd te be
houden. Sluit men op een geladen accu een verbruiksapparaat aan,
dan ontstaat er een stroom, die de tegengestelde richting heeft van
de stroom, waarmede de accu geladen werd. Dit wil zeggen, dat
de accu zijn chemische energie weer vrij geeft, in de vorm van
electrische energie. Dit is het ontladen van de accu. Hieruit blijkt,
hetgeen ook reeds in § 25 gezegd werd, dat de werking van een
accu een secundair proces is, om welke reden men een accu ook
wel een secundair element noemt.
Het voordeel, dat een accu biedt tegenover een galvanisch element
is, dat hij een veel grotere capaciteit bezit. Bovendien geschiedt
de lading van een accu veel gemakkelijker, dan de voorziening van
een galvanisch element. In de practijk worden accumulatoren zeer
veel gebruikt. Aan boord, hoofdzakelijk als voedingsbron voor de
radiobuizen van ontvang- en andere toestellen en als energiebron
van de reserve-installatie. Overeenkomstig de voorschriften, moet
laatstgenoemde immers geheel onafhankelijk van het scheepsnet
kunnen werken en met een accu-batterij is dit inderdaad voor een
beperkte tijd mogelijk.
Daar de spanning per cel steeds nagenoeg 2 V bedraagt, moet
men, ter verkrijging van een hogere spanning, meer cellen in serie
schakelen. Hierbij gelden dezelfde regels als die, welke gegeven
werden in § 27. Wat betreft de EMK. de R, en het aantal Ah,

Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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gedragen zich de accu's in de verschillende schakelingen dus juist
zo als de galvanische elementen. Nadrukkelijk merken we nog
eens op, gelijk reeds bij de parallelschakeling van elementen werd
vermeld, dat men het parallel schakelen van accu's liefst moet ver
mijden, daar de vereffeningsstromen, vanwege de zéér lage waarde
van R,, erg groot kunnen zijn.
Hoewel, zoals reeds werd gezegd, een accu in staat is, om zijn
lading gedurende vrij lange tijd te bewaren, verdient het toch geen
aanbeveling om hem, gedurende al te lange tijd, ongebruikt te
laten staan. Het eigenaardige van een accu is n.1. dat hij, ook al
wordt hij niet gebruikt, op de lange duur toch zijn lading kwijt
raakt. Dit verschijnsel noemt men van een accu, zijn zei[ontlading.
Om de accu steeds bedrijfsklaar te hebben, zal het daarom nodig
zijn, hem van tijd tot tijd weer bij te laden. Nog beter is het,
wanneer men een accu, als deze niet gebruikt wordt, na verloop
van een paar maanden opzettelijk ontlaadt, b.v. over een gloeilamp,
om hem daarna weer te laden. Hoe meer n.1. een accu geladen
en ontladen wordt, des te verder dringt de chemische werking in
de platen door en des te groter wordt zijn capaciteit. (Dit laatste
geldt vooral voor een nieuwe accu). Is men niet in de gelegen
heid, de accu af en toe eens onder lading te zetten en wil men
hem toch gedurende zeer lange tijd ongebruikt laten staan, dan
dient men hem te verduurzamen. Hoe dit geschiedt wordt afzon
derlijk besproken.

b. Inrichting.

In een ebonieten of glazen bak bevinden zich de electroden en
het electrolyt. De electroden worden bij een accu altijd „platen”
genoemd, die men onderscheidenlijk aanduidt als positieve en
negatieve platen. Het electrolyt bestaat uit verdund zwavelzuur
(//., S04)*)- De platen zijn vervaardigd uit een soort geraamte van
lood, waarin de actieve stof is aangebracht. Zij reiken niet geheel
tot aan de bodem. Dit heeft men gedaan om te voorkomen dat
eventueel bezinksel, hetgeen door uitvallen van de actieve stof kan
ontstaan, inwendige kortsluiting zou veroorzaken. Van deze platen
bevat iedere cel altijd een oneven aantal, dus tenminste drie. Ge
bleken is n.1. dat een positieve plaat steeds tussen twee negatieve
platen in moet staan, daar zij anders krom gaat trekken. We kunnen
dit verschijnsel vergelijken met de volgende analogie. Als men een
plank aan ene zijde bevochtigt, dan zetten de poriën van het hout
aan die zijde uit, met het gevolg, dat de plank aan de vochtige
zijde een groter oppervlak krijgt dan aan de droge zijde en daardoor

*) Voor het gebruik van chemische formules, zie aanhangsel.
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gaat zij krom trekken. Bevochtigt men daarentegen de plank aan
beide zijden, dan is de uitzetting aan weerskanten gelijk en blijft
de plank recht.
Iets dergelijks gebeurt er eveneens bij de accu. Daar wordt tijdens
de lading iets aan de positieve platen toegevoegd, hetgeen wijst
op een volumevermeerdering. Voerde men de accu met twee platen
uit, dan zou die volumevermeerdering hoofdzakelijk aan één zijde
van de positieve plaat optreden, waardoor deze, volgens de gegeven
verklaring, krom zou gaan trekken. Door er echter voor te zorgen,
dat een positieve plaat steeds tussen tivee negatieve platen in komt
te staan, werkt de volumevermeerdering aan twee kanten tegelijk
en blijft de plaat recht.
Wanneer een cel uit meer dan drie platen is samengesteld, b.v.
uit 5, 7, 9 enz., dan zijn steeds alle gelijknamige platen met elkander
doorverbonden. Fig. 37 toont de uitvoering voor een cel, die 5
platen bevat (duidelijkheidshalve zijn hierbij de positieve en nega
tieve platen iets uit elkaar geschoven). Door het grotere aantal
platen krijgt de accu een grotere capaciteit. De met elkaar-doorverbonden platen werken n.1. tezamen als één enkele plaat, waarvan
het oppervlak gelijk is aan de som van de afzonderlijke opper
vlakken. Door dit grotere oppervlak neemt
het aantal Ah toe, dat de accu kan afgeven.
Men zou het doorverbinden van gelijk
namige platen kunnen vergelijken met de
parallelschakeling van cellen. Daarbij doet
men precies hetzelfde, met dit verschil, dat
de doorverbinding bij parallelschakeling niet
binnen in de bak, maar er buiten geschiedt.
Volgens het behandelde in § 27, neemt bij
parallelschakeling van cellen het aantal
Ah toe.
De maximale stroomsterkte, die men aan
een accu mag onttrekken, houdt verband
met het plaatoppervlak en bedraagt onge
Fig. 37.
veer 1 A per dm- positieve plaat. De
grootste accu’s, die voor de radio aan boord
gebruikt worden, hebben per cel een capaciteit van circa honderd
Ah. (Let wel. een batterij, die uit verscheidene in serie geschakelde
cellen bestaat, heeft dezelfde capaciteit als één enkele cel.) De
kleinste accu, die wel eens aan boord gebruikt wordt, is bekend
onder de naam anode-accu. Deze dient als voedingsbron voor de
radio-ontvangbuizen. De capaciteit van deze miniatuur-accu s be
draagt slechts enkele Ah. Anode-accu’s worden meestal geplaatst
in smalle houten bakken, waarin zich een tiental kleine cellen

100

bevinden, die met elkaar in serie zijn doorverbonden. Per bak van
10 stuks bedraagt de klemspanning dus rond 20 V. In de laatste
tijd worden deze anode-accu’s steeds meer op de schepen toegepast;
zij treden hierbij in de plaats van de reeds eerder genoemde
anodebatterijen. De lading van anode-accu’s geschiedt gemakke
lijk op het scheepsnet, door tussenschakeling van een passende
weerstand.
Wat de constructie betreft, maakt men nog onderscheid tussen accu’s
met veel dunne platen en zulke met weinig dikke platen. De plaatdikte houdt verband met de tijdsduur, gedurende welke een accu
een bepaalde stroomsterkte ontwikkelen kan. Zo hebben starteraccu’s voor auto's e.d. altijd veel dunne platen met groot opper
vlak. Deze kunnen gedurende korte tijd bijzonder sterke stromen
ontwikkelen (meer dan 100 A). De anode-accu daarentegen heeft,
per cel, slechts drie of twee zeer kleine platen, maar die zijn erg
dik. Zij kunnen gedurende een paar maanden een stroomsterkte ont
wikkelen van enkele tientallen m A. (In onderbroken bedrijf).
Werking.

In geladen toestand bestaan de positieve platen uit loodsuperoxyde
(Pb O.,), dat donkerbruin van kleur is en de negatieve platen uit
zuiver lood (Pb), dat een lichtgrijze kleur heeft. ') Daar het lood
in deze toestand nogal poreus is, spreekt men ook wel van sponsachtig of poreus lood. Het electrolyt is verdund zwavelzuur.
Sluit men op de klemmen van een ge
laden accu een weerstand aan, dan gaat
4er een stroom vloeien, de z.g. ontlaadstroom, die buiten de accu van plus
naar min gericht is. In fig. 38 is deze
toestand weergegeven. -) Binnen in de
accu loopt de stroom van de minplaat
naar de plusplaat. Volgens de verkla
ring van de electrolyse, zoals die in het
Pb
Pb02
aanhangsel gegeven is, wordt de vloei
stof door de stroom ontleed in H 2 en
Z——
SO > hetgeen uiteindelijk tot gevolg
heeft, dat aan de platen waterstofgas (/ƒ)
en zuurstofgas (O) vrijkomt. De water
stof (ƒ/,) verplaatst zich in de richting
Fig. 38.
van de stroom en treedt op aan de
i) De chemische formules behoeven niet uit het hoofd te worden gekend.
i)
-■ ■ Ter wille van de duidelijkheid is in deze en andere figuren de accu ge
tekend, alsof hij met twee platen was uitgevoerd.

i
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plusplaat. Deze wordt daardoor gereduceerd tot loodoxyde (Pb O)De zuurstof (O) verplaatst zich tegen de stroominrichting in en
treedt op aan de minplaat, waardoor deze oxydeert tot loodoxyde
(PbO)> Behalve de ontleding van het water, waardoor de plusplaat
reduceert en de minplaat oxydeert, gebeurt er tijdens de ontlading
nog iets anders. Een gedeelte van het zuur verplaatst zich n.1. van
de vloeistof in de platen. Men zou dit kunnen uitdrukken door
te zeggen, dat tijdens de ontlading de platen zuur-rijker worden
en de vloeistof zuur-armer Dit zuur, tezamen met het loodoxyde
van de platen, geeft een nieuwe stof, die de naam draagt van
loodsulfaat. Daar „Sulfur” de latijnse benaming voor zwavel is,
zegt de naam loodsulfaat reeds, dat we hierbij te maken hebben
met een zwavel-loodverbinding. De chemische formule voor lood
sulfaat is PbSO4- Resumerende, kunnen we het gehele ontladingsproces als volgt samenvatten. De ontlaadstroom ontleedt het water
in Ho en O, waarvan H . de plusplaat reduceert en O de minplaat
oxydeert tot loodoxyde Het zuur, dat tijdens de ontlading in de
platen treedt, verbindt zich met het loodoxyde tot loodsulfaat.
Daar dus een gedeelte van het zuur, bij de ontlading uit de vloei
stof treedt en in de platen terecht komt, neemt het zuurgehalfe
van de vloeistof tijdens de ontlading af.

Bij de lading geschiedt alles in omgekeerde zin; dan fungeert de
accu als verbruiksapparaat, terwijl het toestel, waarmede de accu
geladen wordt, de stroombron is. In fig. 39 is de schematische
voorstelling getekend van een accu, die geladen wordt met een
gelijkstroomdynamo. Binnen in de accu
loopt nu de stroom (laadstroom) van de
4plusplaat naar de minplaat. Wederom
ontleedt hij het water in 77., en O. waar
van het H, met de stroom mee gaat.
De minplaat wordt nu door de water
stof (H 2) gereduceerd tot lood (Pb),
+
waarbij tegelijkertijd het vrijkomende
zuur terugkeert in de vloeistof. De zuur
stof (O) doet de plusplaat oxyderen tot
loodsuperoxyde (Pb O.,)» terwijl ook hier
e»
het vrijkomende zuur van de platen naar
co
£
£
de vloeistof verhuist. De gehele lading
gaat dus in het kort als volgt. De laad
stroom ontleedt het water in 77.. en 0,
waarbij de plusplaat oxydeert tot lood
—J
superoxyde en de minplaat reduceert
tot lood. Het vrijkomende zuur treedt
Fig. 39.
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terug in de vloeistof, waardoor tijdens de lading het zuurgehalte
van de vloeistof stijgt.

d. Kentekenen van het einde der lading en ontlading.
De meeste accu's worden zodanig gemaakt, dat ze, met de normale
laad-stroomsterkte, in ongeveer 24 uren geladen kunnen worden.
Men kan, behalve dat genoemde tijd al een zekere maat is, boven
dien door het waarnemen van verschillende verschijnselen, zich er
van overtuigen, dat een accu inderdaad geladen is. Ten eerste
aan de kleur van de platen. In geladen toestand bestaat de glas
plaat uit loodsuperoxyde, dat een donkerbruine kleur heeft en be
staat de minplaat uit poreus lood, dat lichtgrijs van kleur is. Deze
kleuren stellen zich langzamerhand in en hoewel men van een accu,
waarvan de platen duidelijk donker en licht gekleurd zijn, wel kan
zeggen dat hij behoorlijk geladen is, ziet men toch niet aan de
kleur het juiste tijdstip van het einde der lading. (Vanzelfsprekend
is de kleur van de platen alleen waarneembaar bij een accu die in
een glazen bak geplaatst is). Als de accu zich ontlaadt, vereffenen
zich de kleuren weer. De plusplaten verliezen hun donkerbruine
kleur en worden lichtbruin. De minplaten veranderen tijdens de
ontlading van lichtgrijs in donkergrijs. Men zou misschien gedacht
hebben, dat in ontladen toestand alle platen, zowel positieve als
negatieve, dezelfde kleur moesten hebben. Dat dit niet zo is, vindt
zijn oorzaak hierin, dat een accu nooit geheel ontladen mag
worden.

Een tweede kenmerk van het einde der lading is het z.g. koken
van de vloeistof, waaronder het volgende verstaan wordt. De
laadstroom ontwikkelt waterstofgas aan de minpool en zuurstofgas
aan de pluspool. Deze gassen treden chemisch in verbinding met
de platen, zodat men die gassen aanvankelijk niet te zien krijgt.
Dit verschijnsel, waarbij de platen de ontwikkelde gassen in zich
opnemen, zich er chemisch mede verbinden en daardoor ten op
zichte van elkander een potentiaalverschil krijgen, heet, zoals in
§ 24 werd genoemd, het polariseren van de platen. Daarom heet
een accu ook wel een polarisatie-element. Inplaats van „polari
seren” zegt men, met betrekking tot het proces, dat zich in de accu
afspeelt, ook wel, dat de platen zich tijdens de lading formeren.
In het begin van de formatie zal men geen gassen zien opstijgen,
maar naarmate de formatie vordert, nemen de platen steeds minder
gas in zich op, waardoor het niet-opgenomen gedeelte in belletjes
opstijgt. Men zou kunnen zeggen, dat er dan meer gas ontwikkeld
wordt, dan de platen kunnen opnemen. Tegen dat de formatie
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haar einde nadert, nemen de platen nog maar zo weinig gas op,
dat de gehele vloeistof, als gevolg van het opstijgen van de gas
belletjes, sterk gaat bruisen. In overeenstemming met hetgeen men
waarneemt, wordt dit het koken van de vloeistof genoemd. Het
spreekt vanzelf, dat er, als gevolg van het koken, bij iedere lading
een gering gedeelte van het water uit de vloeistof verloren gaat.
Dit heeft tot gevolg, dat van tijd tot tijd een weinig gedistilleerd
water aan de vloeistof moet worden toegevoegd. Om het gevolg
van dit heftige koken, n.1. het verlies aan water, te verminderen,
is het zeer gewenst de laadstroom tegen het einde der lading te
verzwakken.
Uit het bovenstaande is gebleken, dat het koken van een accu
eveneens een kenmerk is voor het einde van de lading. Echter
vindt dit verschijnsel, evenals de kleurverandering van de platen,
zo geleidelijk plaats, dat men evenmin aan het koken het juiste
tijdstip kan waarnemen, waarop de lading volbracht is. Bovendien
kan men het koken van de vloeistof en de kleurverandering van
de platen, zoals reeds werd gezegd, alleen waarnemen, indien de
accu in een glazen bak is gevat.
Als derde middel, om de toestand waarin een accu verkeert te
kunnen controleren, kan de spanning gemeten worden. Dit is wel
een goede methode, maar we merken bij voorbaat op, dat het meten
van de spanning alleen dan nut heeft, wanneer men er van over
tuigd is, dat het zuurgehalte in orde is.
De EMK van een accu is n.1. afhankelijk van het soortelijk gewicht
van het zuur. In het algemeen is er veel meer zuur in de bak
aanwezig dan aan de scheikundige werking deelneemt; daarom zijn
de veranderingen in de zuurdichtheid procentsgewijs slechts klein.
Naarmate er meer vloeistof in de bak aanwezig is, zullen de ver
anderingen in de zuurdichtheid, tijdens de lading en ontlading, ge
ringer zijn.

Tijdens de lading stijgt het soortelijk gewicht en daarmee de EMK
van 1,85 V tot ca. 2,4 a 2,75 V; dit laatste is niet voor alle
accu’s gelijk en hangt af van de procentuele verandering van de
zuurdichtheid. Zo zal bij accu’s met weinig vloeistof de EMK aan
het einde der lading een hogere waarde bereiken dan bij accu's waar
in zich veel vloeistof bevindt. In elk geval is 2,75 V de hoogste
spanning die (per cel) ooit bereikt kan worden; deze spanning
wordt gemeten, terwijl de accu nog onder lading staat. Gedurende
de ontlading geschiedt het omgekeerde d.w.z. de zuurdichtheid, en
daarmede de EMK, nemen weer af.
Bij de ontlading van een accu dient men rekening te houden met
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het volgende verschijnsel. Als b.v. een sterke stroom aan de accu
onttrokken wordt, dan daalt het s.g. van het zuur het meest in de
directe omgeving van de platen, hetgeen tot gevolg heeft, dat de
spanning snel zal dalen. Wordt echter de stroomkring onderbroken,
dan krijgt het zuur de gelegenheid zich weer te egaliseren en stelt
de spanning zich weer in op de z.g. „rustspanning” die voor de
meeste accu's 2 tot 2,05 V bedraagt. Als men dus de spanning
van een accu met een voltmeter op de klemmen meet, dan zal
men, zo de accu niet juist tevoren met een sterke stroom ontladen
is of pas van de laadbron afgeschakeld is, altijd ca. 2 V meten.
Het is daarom verkeerd uit deze spanning een conclusie te trekken
over de toestand waarin de accu verkeerd. Hieruit volgt, dat men
de spanning van een accu steeds in de bedrijfstoestand meten moet.

De accu wordt beschouwd ontladen te zijn, als de spanning ge
daald is tot 1,85 V per cel. Hiermee wordt geenszins bedoeld,
dat de accu niet in staat zou zijn om nog langer stroom te ont
wikkelen. Maar wanneer de spanning zakt beneden 1,85 V per cel,
dan kan dit voor de accu zeer nadelige gevolgen hebben; daarom
dient men de ontlading stop te zetten zodra de spanning per cel
1,85 V bereikt heeft.
Gedurende de normale ontlading bedraagt de spanning per cel iets
minder dan 2 V (circa 1,96 V). Men rekent echter in de practijk
de spanning steeds op 2 V per cel.
Resumerende krijgen we dus, dat de spanning aan het begin der
lading 1,85 V bedraagt om vrij snel toe te nemen tot ruim 2 V
en ten slotte aan het einde der lading te stijgen tot (ten hoogste)
2,75 V. Na het afschakelen van de laadbron keert de spanning
vrij spoedig terug tot de eerder genoemde rustspanning (ca. 2 V).
Gedurende bijna het gehele tijdsverloop van de ontlading blijft de
spanning iets minder dan 2 V om tegen het einde van de ontlading weer snel te dalen, Bij 1,85 V per cel moet de accu als
ontladen beschouwd worden.
Wanneer men van het verloop van de spanning tijdens de lading
en ontlading een grafische voorstelling maakt, dan ontstaat een
kromme, die ongeveer wordt weergegeven door fig. 40. Deze stelt
voor: F,/ = f (tijd), bij de normale laad- en ontlaadstroomsterkte.
Natuurlijk zullen deze karakteristieken, aan verschillende accu’s
gemeten, wel enigszins van elkander afwijken, maar de hoofdvorm
van de lijnen is bij alle accu’s toch dezelfde. De kromme, die het
verloop van de klemspanning tijdens de lading aangeeft, verloopt
in de richting van a naar b. Het verloop van de klemspanning
bij de ontlading is weergegeven met de lijn c d. Eigenlijk moet
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men zich de lijn c d zoveel naar rechts verplaatst denken, dat punt
c aansluit aan punt b.
Wil men, door meting van de klemspanning (in de bedrijfstoestand),
het einde van de lading en ontlading vaststellen, dan volgt uit het
bovenstaande, dat een accu geladen is, als de spanning een waarde
heeft bereikt van 2,75 V en dat hij als ontladen moet worden be
schouwd, als de spanning gedaald is tot 1,85 V. Nogmaals merken
we op. dat alle hierboven genoemde cijfers, steeds per cel bedoeld
zijn en dat men aan deze cijfers alleen dan waarde kan hechten,
indien het zuur zijn juiste gehalte heeft.

De meest nauwkeurige bepaling van het einde der lading, is het
wegen van het zuur (s.g. er van bepalen) met behulp van een
areometer *)• Reeds werd opgemerkt, dat tijdens de lading het zuur
uit de platen gedreven wordt en dat daardoor, zolang er geladen
wordt, het zuurgehalte blijft toenemen. Wanneer de accu geheel
geladen is, dan bestaan de positieve en negatieve platen respec
tievelijk uit loodsuperoxyde (PbO.,) en poreus lood (Pb). Uit deze
scheikundige formules blijkt, dat de platen dan geen zuur meer
bevatten. Hieruit volgt, dat de platen, zolang ze zich formeren,
zuur afscheiden, waardoor het zuurgehalte van de vloeistof toe
neemt. Zodra echter de formatie geëindigd is, treedt er geen zuur
meer uit de platen en neemt het zuurgehalte van de vloeistof niet
meer toe. In geladen toestand heeft een accu derhalve het hoogste
zuurgehalte. Voor de meeste cellen bedraagt dit 28" Bé. Echter
kan dit getal voor cellen van verschillend fabrikaat nog wel eens
iets uiteen lopen, omdat het verband houdt met de afmetingen van

i) Voor de werking van de areometer, zie aanhangsel.
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de platen en de hoeveelheid vloeistof, die zich in de bak bevindt.
Voor iedere accu staan de grenzen van het zuurgehalte, benevens
een aantal andere gegevens, zoals de normale en maximale laaden ontlaadstroomsterkte, de capaciteit enz. steeds op de bak ver
meld. We kunnen nu uit het bovenstaande besluiten, dat een accu
geheel geladen is, wanneer het zuurgehalte niet meer stijgt. Men
heeft op die manier tevens een controle op de vloeistof. Immers,
de waarde die men aan het einde van de lading afleest, moet over
eenkomen met het getal, dat op de accu, voor de zuurdichtheid
in geladen toestand, vermeld staat. Stel, op een accu staat gedrukt:
zuurgehalte in geladen toestand 28“ Bé, en men meet met een zuurweger aan het einde van de lading een gehalte van 30° Bé, dan
is dit een bewijs, dat de vloeistof, ten gevolge van langdurig koken,
te weinig water bevat. Dit kan verholpen worden, door een weinig
gedestilleerd water aan de vloeistof toe te voegen.
Bij de ontlading daalt het zuurgehalte weer en bereikt in ontladen
toestand (spanning per cel 1,85 V) een waarde van ongeveer 24° Bé.
Ook dit getal kan, voor accu’s van verschillend fabrikaat en van
verschillende grootte, wel wat uiteen lopen. Wat het s.g. van de
vloeistof betreft, valt op te merken, dat dit door verlies aan water
(door het koken van de vloeistof) op den duur ivel te hoog kan
worden, maar nooit te laag. Het zuur wordt niet ontleed en gaat
op generlei wijze uit de vloeistof verloren.
Uit het bovenstaande is gebleken, dat men, om de accu op zijn
juiste zuurgehalte te onderzoeken, dit steeds meten moet aan het
einde der lading.

e.

t

I

Wenken voor het gebruik en onderhoud van een accu.

Het onderhoud van een accu bestaat uitsluitend in het laden,
als hij ontladen is en het zuur-op-gehalte-houden. (Water toe
voegen als het s.g. te hoog is geworden; zuur behoeft men nimmer
aan de vloeistof toe te voegen). Om oxydatie van de aansluitklemmen en opkruipen van het zuur te voorkomen, is het wenselijk,
dat men deze af en toe schoonveegt en insmeert met een dun
laagje zuurvrije vaseline.
Op iedere accu staan steeds vermeld de maximale waarden van
de laad- en ontlaadstroom. Deze dient men nimmer te overschrijden,
daar dit voor de accu erg nadelig is Voor het geval, dat op een
accu de sterkte van de laad- en ontlaadstroom niet staat aange
geven, kan men deze, zoals reeds werd aangegeven, aannemen op
ongeveer 1 A per dm2 positieve plaat, aan één zijde gemeten.
Ook het ontladen met sterke stroomstoten en vooral kortsluiting
moet ten zeerste ontraden worden, daar hierdoor de actieve massa,
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die zich in de platen bevindt, loswerkt en op den duur gaat uit
vallen. Om die reden moet ook het schokken en stoten zoveel
mogelijk vermeden worden.
Behalve de grenzen van de laad- en ontlaadstroom, staat op een
accu ook altijd zijn capaciteit vermeld. Meestal zijn hiervoor twee
waarden opgegeven, één bij snelle ontlading en één bij langzame
ontlading. Staat b.v. op een accu aangegeven: cap. 27 tot 12 Ah
bij een ontlaadstroom van 0,05 tot 1,2 A, dan wordt hiermede
bedoeld, dat de capaciteit 27 Ah bedraagt, als men hem ontlaadt
met een stroomsterkte van 0,05 A, terwijl de capaciteit 12 Ah is,
indien de accu ontladen wordt met een stroomsterkte van 1,2 A.
We zien hieruit, dat bij verhoging van de ontlaadstroom, de capa
citeit kleiner wordt.

Een te hoog zuurgehalte is voor de accu zeer nadelig, omdat dit
de reeds genoemde zelfontlading bevordert. Bovendien heeft een
te hoog zuurgehalte tot gevolg, dat de platen gaan sulfateren, welk
verschijnsel hierna afzonderlijk besproken wordt. Een te laag zuur
gehalte is voor de accu niet nadelig, maar veroorzaakt een te lage
spanning. Wanneer men per ongeluk te veel water bij de vloeistof
heeft gedaan, waardoor het zuurgehalte te laag is geworden, dan
kan men dit weer herstellen door de accu langer onder lading te
laten staan, dan voor het laden noodzakelijk is. Als gevolg van
het koken verliest de vloeistof dan weer het overtollige water. Dit
geschiedt betrekkelijk langzaam, want om 1 cm3 water te ontleden
zijn 3 Ah nodig.
Wanneer het ooit mocht voorkomen, dat men zelf een oplossing
van zwavelzuur moet maken, dan dient men hierbij uiterst voor
zichtig te werk te gaan. Het verdunde zwavelzuur, zoals dit in de
accu’s gebruikt wordt, is een mengsel van geconcentreerd zuur en
gedestilleerd water, in een verhouding van ongeveer 1 op 5. Als
men deze twee vloeistoffen samenvoegt, dan gaat hun chemische
verbinding met zo’n hevige warmte-ontwikkeling en dampvorming
gepaard, dat er gevaar voor uit-elkaar-springen van de fles of barsten
van de bak bestaat, waarin men de oplossing maakt. Daarom dient
men de volgende regels goed op te volgen. Giet nooit water bij
zwavelzuur, maar altijd zwavelzuur bij water. Neem hiervoor een
glazen of porceleinen bak en doe daar allereerst het water in.
Voeg daarna het zwavelzuur druppelsgewijs aan het water toe en
roer tegelijk het mengsel met een staaf van glas, porcelein of ebo
niet, goed door elkaar. Al spoedig zal dan blijken, dat de vloeistof
flink warm wordt. Om barsten te voorkomen, moet het mengsel,
alvorens men verder kan gaan met zuur er aan toe te voegen.
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enkele uren blijven staan. Door af en toe het gehalte met een
zuurweger te bepalen, kan men de juiste verhouding van het mengsel
verkrijgen. (28° Bé of s.g. 1,24).
Het zou wel eens kunnen gebeuren, dat iemand, met een brandende
lucifer boven een ladende accu, zich wilde overtuigen of deze reeds
voldoende kookt. Hiertegen kan niet voldoende gewaarschuwd
worden. De ontwikkelde gassen, //_, en O, die aan de platen vrij
komen, vormen n.1. tezamen een hoogst explosief gasmengsel, dat
daarom met de naam knalgas wordt aangeduid. De ontbranding
van knalgas gaat altijd gepaard met een hevige explosie en het is
lang niet denkbeeldig, dat men daarbij druppels van het zuur in de
ogen kan krijgen.
f. Het sulfateren.

Hiervoor werd er reeds enkele malen op gewezen, dat een accu
onder bepaalde omstandigheden kan gaan sulfateren. Hieronder
wordt verstaan, dat het loodsulfaat, hetwelk zich bij de ontlading
op de platen vormt, kristalliseert. Zoals ieder wel bekend zal zijn,
is „kristallisatie” een overgangstoestand tot de vaste vorm, die
zich kenmerkt door het ontstaan van harde, regelmatig gevormde
lichaampjes, kristallen geheten. De loodsulfaatkristalletjes zijn wit
van kleur en zetten zich af tegen de oppervlakten van de platen.
Ze sluiten daardoor als het ware de poriën van de platen geheel
af en deze zijn dan niet meer in staat, de ontwikkelde gassen in
zich op te nemen. Dit heeft tot gevolg, dat zich bij een gesulfateerde accu het volgende verschijnsel voordoet.
Na het aansluiten van de laadstroombron, begint de accu onmiddellijk hevig te koken, terwijl ook de spanning er op wijst, dat
deze geladen is. Men verkeert dan natuurlijk in de mening, dat
de accu reeds geladen tvas, maar dit blijkt niet zo te zijn, want
wanneer men de laadbron afschakelt, dan verdwijnt ook tegelijk
de spanning weer. De oorzaak van dit verschijnsel is gelegen in
het feit, dat een gesulfateerde accu zich als een zeer hoge weer
stand gedraagt. En als men op de laadbron een Rlt aansluit die
groot is ten opzichte van de R, van de laadbron, dan nadert de
spanning over R,, altijd de EMK van de laadbron.
Als de bak van de accu niet van eboniet maar van glas is, dan
kan men ook zien dat hij gesulfateerd is, n.1. aan de witte plekken
die zich op de platen vertonen. De oorzaken, die het sulfateren
tot gevolg kunnen hebben, zijn in hoofdzaak de volgende:
le. Het overschrijden van de, op de accu aangegeven, maximale
ontlaadstroomsterkte.
2'. Het, gedurende lange tijd, ontladen laten staan.
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3°. Een te hoog zuurgehalte.
4C. Het ontladen beneden 1,85 V per cel.
5°. Het droog staan van de (bovenkanten) der platen.
Het spreekt vanzelf, dat een gesulfateerde accu niet geschikt is om
gebruikt te worden en men zal zodoende moeten trachten, hem
weer voor het gebruik in orde te maken. Een enkele maal zal dit
ook wel mogelijk zijn, wanneer men er de volgende behandeling
op toepast. De vloeistof wordt uit de accu verwijderd en vervangen
door een dito van lichter gehalte, ongeveer 5° Bé. Hierna wordt
de accu onder lading gezet, waarbij de laadstroomsterkte ongeveer
het tiende gedeelte moet bedragen van de normale laadstroom
sterkte. Deze lage waarde van de laadstroom wordt bereikt, door
met de accu voldoende weerstand in serie te schakelen. In deze
toestand moet de accu gedurende 7 a 10 dagen geladen worden
en het zal aan het einde van die tijd moeten blijken, of de witte
plekken op de platen geheel verdwenen zijn. Nu verwijdert men
de vloeistof opnieuw en vervangt deze weer door een andere, met
een gehalte van 24” Bé. De voorgeschakelde weerstand wordt
verwijderd en de accu weer geladen met de normale stroomsterkte.
Wanneer dan blijkt, dat de spanning en het zuurgehalte op de
normale wijze stijgen, dan mag worden aangenomen, dat de accu
weer geheel in orde is.

g. Het conserveren van een accu.
Aan het begin van deze paragraaf werd er reeds op gewezen, dat
een accu aan zelfontlading lijdt, hetgeen zeggen wil, dat hij op den
duur zijn lading verliest, ook al wordt er geen stroom aan ont
trokken. Wil men een accu gedurende zeer lange tijd ongebruikt
laten staan en is men niet in de gelegenheid om hem van tijd tot
tijd eens te laden, dan dient men de accu te verduurzamen, waar
door hij gedurende onbeperkte tijd ongebruikt kan blijven staan.
Deze bewerking komt in het kort hierop neer, dat men al het zuur
uit de platen verwijdert en er voor zorgt, dat dit, tijdens het lange
staan, niet weer in de platen terug kan keren. Immers, het enige
waarvoor men te vrezen heeft is, dat de accu zou kunnen gaan
sulfateren, dus, als we alle sporen van zwavel (sulfur) uit de platen
verwijderen, dan kan hij immers niet meer sulfateren.

Om de accu te verduurzamen, dient men hem als volgt te behan
delen. Eerst wordt hij geladen, totdat het zuurgehalte niet meer
stijgt. Het zuur is dan van de platen overgegaan in de vloeistof.
Hierna verwijdert men de vloeistof, vervangt deze door gedestil-
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leerd water en sluit de accu opnieuw op de stroombron aan,
waarna de lading wordt voortgezet. Dit wordt gedaan, om de
laatste resten van het zuur, die nog in de platen achtergebleven
zijn, geheel te verdrijven. Theoretisch zou er dan in het geheel
geen stroom moeten kunnen lopen, want gedestilleerd water geleidt
de stroom niet. Het feit echter, dat na enige tijd wèl een stroom
loopt, zij het ook een zeer geringe, wijst er op, dat inderdaad nog
zuurresten in de platen aanwezig waren, die zich geleidelijk naar
de vloeistof hebben verplaatst. Opnieuw verwijdert men de vloei
stof, vervangt deze weer door gedestilleerd water en sluit de accu
weer aan op de laadbron. Dezelfde bewerking wordt zo nodig nog
eens herhaald, totdat in het geheel geen laadstroom meer gemeten
wordt. Daarna verwijdert men de vloeistof voor goed en is de
accu gereed. In deze toestand kan hij gedurende onbeperkte tijd
bewaard worden. Wil men de accu later weer in gebruik nemen,
dan behoeft men niets anders te doen, dan verdund zwavelzuur er
in te gieten van 28" Bé. Hij verkeert dan, zonder meer, in geladen
toestand en is dus voor het gebruik gereed.

h. Berekeningen over het laden en ontladen van accu’s.
Het principiële verschil, dat er bestaat, tussen een accu, die ont
laden en een accu, die peladen wordt is, dat hij in het eerste geval
dienst doet als stroombron en in het tweede geval als verbruiksapparaat.
Voor het berekenen van de ontlaadstroom van een batterij, bedient
men zich eenvoudig van de wet van Ohm, zoals die werd aange
geven in form. 29. De beide andere formules, voor de parallel- en
de gemengde schakeling, zijn op accu’s zelden van toepassing, omdat
accu’s vanwege de grote verE"Kbatt
effeningsstromen bijna nooit
parallel geschakeld worden. In
”‘batt
plaats van parallelschakeling
toe te passen, bedient men zich
fyeid van cellen met grotere capaci
teit.
'rt~^dyrr^i
Bij het berekenen van de laad
stroom, heeft men rekening te
houden met tivee spanningen,
n.1. met die van de batterij en
Fig. 41.
met die van de laadbron. Deze
twee spanningen staan ten opzichte van elkaar in oppositie, want
de plusklem van de accu staat verbonden met de plusklem van de
laadbron. In fig. 41 is dit getekend, voor een batterij, die met een
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gelijkstroomdynamo geladen wordt. De weerstand, die de laadstroom ondervindt, bestaat uit de Ri van de batterij, de weerstand
van de leiding en de weerstand van de dynamo. Laatstgenoemde
kan ook weggelaten worden, wanneer althans in de formule ter
berekening van de laadstroom, de klemspanning van de dynamo
wordt ingevuld, inplaats van haar EMK. We houden dan over:
de R i van de batterij plus de R van de leiding, die we gezamenlijk
zullen aanduiden met Rketen- Gebruik makende met de wet van
Ohm, kunnen we de laadstroom nu berekenen, door ,de R keten te
delen op het verschil van de EMK van de batterij en de Vn van
de dynamo, die we gemakshalve Vdyn zullen noemen.
Dat de V dyn altijd groter moet zijn dan de EMKbau, ziet men
gemakkelijk als volgt in. Stel, ze waren even groot, dan was
Vdyn = EMKbau en dan was hun verschil gelijk aan nul. De stroom
sterkte in de kring zou dan ook nul zijn, hetgeen wil zeggen, dat
de batterij noch peladen noch ontladen werd. Zou de V dyn kleiner
zijn dan de EMKbau. dan zou de batterij zich over de dynamo
ontladen. Om de batterij te laden, zal het daarom noodzakelijk
zijn, dat de Vdyn groter is dan de EMKbau- Voor de laadstroom
vinden we derhalve de formule:

I ladiiiy

V dyn --- EMK balt

32

R keten

Deze formule brengt de eigenaardigheid met zich mee, dat de term
„EMKbau ' tijdens de lading verandert. Veronderstellen we voor
lopig Vdyn constant, dan blijkt, dat het verschil van Vdyn en EMKbau
steeds kleiner wordt, want tijdens de lading neemt de EMKbau toe.
Het gevolg hiervan zal zijn, dat aan het begin van de lading de
stroomsterkte de grootste waarde heeft en dat deze, naarmate de
lading vordert, afneemt.
Wil men de stroomsterkte tijdens de lading constant houden, dan
dient men er voor te zorgen, dat het verschil tussen Vdyn en
EMK Hitt constant blijft. Dit is te bereiken door gedurende de
lading Vdyn te verhogen. Dat dit volgens de schakeling uit fig. 41
erg lastig is, zal blijken uit onderstaand getallenvoorbeeld.

Voorbeeld.
Een batterij van 12 cellen, waarvan de weerstand per cel 0,015 S2
bedraagt, moet geladen worden met een constante stroomsterkte
van 5 A. De weerstand van de toe- en afvoerleiding bedraagt 0,12 2.
Hoe groot moet de klemspanning van de dynamo zijn, aan het
begin en aan het einde van de lading?
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Oplossing.
Aan het begin van de lading is de EMK per cel 1,85 V, dus van
de gehele batterij 12 • 1,85 — 22,2 V. Aan het einde van de lading
is de EMK van de batterij 12 • 2,75 = 33 V. De weerstand van de
batterij is 12 • 0,015 = 0,18 SI. De weerstand van de leiding en batterij
tezamen is 0,12 4-0,18 = 0,3 12.
Brengt men in form. 32 de term R/.et.,, vóór het is-gelijk-teken,
dan krijgt men I • R/,= V— EM Ki„at. Hieruit volgt voor de
dynamospanning, VEMKi„lU -f- I • R/.,^ ,,. Vullen we hiervoor
de gevonden getallen in, dan krijgen we voor de dynamospanning aan
het begin van de lading: V
= 22,2 4- 5 • 0,3 = 22,2 4- 1,5 = 23,7 V
en aan het einde der lading : V= 33 4- 5 • 0,3 = 33 4- 1,5 = 34,5 V.
Uit dit cijfervoorbeeld is gebleken, dat gedurende de lading de
dynamospanning zó geregeld moet worden, dat deze steeds 1.5 V
hoger blijft, dan de EMK van de batterij. De moeilijkheid schuilt
nu hierin, dat men dit geringe verschil van 1,5 V precies moet
blijven handhaven, want de geringste afwijking er van, doet de
stroomsterkte aanzienlijk stijgen of dalen. Zo zal, als de dynamo
spanning op een gegeven moment 2,1 V boven de EMKbatt komt,
dus slechts 0,6 V te hoog is, de stroomsterkte aanzienlijk stijgen,
n.1. van 5 A op 7 A (Reken dit zelf na). De verklaring hiervoor
is deze. Hoewel een te-veel van 0,6 V, op zichzelf beschouwd
maar een geringe fout is, is het procentueel beschouwd een grote
fout, want 0,6 V is 40% van 1,5 V. Vandaar, dat dan ook de
stroomsterkte 40% omhoog loopt.
Aan deze moeilijkheid is te ontkomen, door het verschil tussen
Ven EMKbatt groter te kiezen. Stel, men koos een verschil van
15 V, dus tien maal zo groot als in het eerste geval, dan zou
eenzelfde afwijking van de dynamospanning een fout geven, die,
in procenten uitgedrukt, tien maal zo klein was. Immers, 0,6 V is
4% van 15 V. De stroomsterkte zou dan slechts oplopen van
5 A tot 5,2 A.
Uit het bovenstaande leren we, dat de laadstroom aan geringere
schommelingen onderhevig is, naarmate het verschil tussen V.hjn en
EMKbatt groter is, dus naarmate Vdijn groter is ten opzichte van
de EMKbatt Maakt men V dijn zéér groot ten opzichte van EMKbatt,
dan blijft de laadstroom nagenoeg geheel constant, ook al zou men
Vdun niet eens bijregelen. Een hoge laadspanning kan men, zonder
dat daardoor de laadstroom boven de normale waarde behoeft te
komen, gerust toepassen, mits maar een extra weerstand in de keten
opgenomen wordt. Het genoemde verschil K/yn—EMKbatt, wordt
dan hoofdzakelijk bepaald door de spanningsval in deze weerstand.
Nu is het nut, om op deze manier de laadstroom constant te houden,
maar zeer betrekkelijk, want hoe groter de weerstand is, die men
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opneemt tussen de batterij en de laadbron, des te groter wordt ook
het energieverlies in deze weerstand en des te lager is het rende
ment van de laadinrichting. In onderstaand voorbeeld, is een en
ander met cijfers duidelijk gemaakt.

Voorbeeld.
Een 4-Volts-accu wordt geladen op een gelijkstroomstadsnet, waar
van de spanning onveranderlijk 220 V bedraagt. Tussen de accu en
het stopcontact is een weerstand geplaatst van 200 S2. Hoe groot
is de laadstroom aan het begin en aan het einde van de lading?

Oplossing.
Daar er sprake is van een 4-Volts-accu, kan dit niet anders zijn,
dan een accu, die uit 2 cellen in serie bestaat. In ontladen toestand
hebben deze een EMK van 2*1,85 = 3,7 V; in geladen toestand
2 • 2,75 = 5,5 V. Daar in dit geval de weerstand tussen accu en
laadbron zeer groot is, mogen we de leidingweerstand en de R, van
de accu, ten opzichte daarvan, wel verwaarlozen.
Voor de laadstroom vinden we dan, volgens form. 32, aan het be220 -3,7216,3
gin van de lading: 1 =
200
200
220—5,5
214,5
en aan het einde: I =---- .
200
200
We zien, dat de laadstroom inderdaad nagenoeg constant is ge
bleven. Hoe is het nu echter gesteld met de verbruikte energie?
Ook dit is af te leiden uit bovenstaande cijfers. We zullen daartoe
de berekening even voortzetten.
De gemiddelde laadstroom bedraagt

1,07 + lfi8 =
1()75 A
= 1,075 A.

Het energieverlies in de voorschakelweerstand is I- • R = 1.0752 • 200 =
= 231,1 W. De aan het net onttrokken energie is V • I = 220.1,075 =
= 236,5 W. Door de accu is tijdens de lading slechts verbruikt
236,5—231,1 = 5,4 W.

Deze cijfers leren ons, dat op die manier de constantheid van de
laadstroom wel wat duur betaald wordt. In de praktijk wordt
daarom de laadspanning niet al te hoog, maar toch ruim boven de
EMKbati. gekozen. Natuurlijk moet dan een extra serieweerstand
tussen de batterij en de laadbron opgenomen worden. Wil men
dan toch nog voorkomen, dat de laadstroom tijdens de lading al
te veel afneemt, dan wordt de weerstand tussen de accu en de
laadbron regelbaar gemaakt, zoals dit aangegeven is in fig. 42. De
werking van deze regelbare serie-weerstand wordt direct duidelijk,
wanneer men zich even bepaalt tot form. 32. Daar staat R in de
noemer van de breuk. Wanneer we dus zorgen, dat tijdens de
lading zowel de teller als de noemer van deze breuk evenveel malen
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kleiner worden, dan blijft de uitkomst van de breuk en hiermede
ook de laadstroom onveranderd. Ook dit willen we met een cijfer
voorbeeld toelichten.
Voorbeeld.

+

b
4
Fig. 42.

G

Een batterij van 60 cellen moet
geladen worden met een con
stante stroomsterkte van 4 A.
Als laadbron dient een scheepsdynamo, die een klemspanning
bezit van 220 V. Per cel be
draagt de weerstand 0,005 ü,
terwijl de verbindingsdraden
tezamen een weerstand hebben
van 0,1 2. Hoe groot moet de
voorschakelweerstand zijn, aan
het begin en aan het einde van
de lading ?
Oplossing.

60 cellen hebben, ontladen, een EMK van 60-1,85 = 111 V. In ge
laden toestand hebben ze een EMK van 60 • 2,75 = 165 V. De R, van
de batterij bedraagt 60 • 0,005 = 0,3 £2. Uit form. 32 lossen we de
benodigde weerstand in de keten op en vinden hiervoor aan het
begin van de lading:
Vlll/n - EMKhllll
220 — 111
109
OK o
R keten =
I
4
~ 4 — ’
Trekken we van deze 27,25 £2 de weerstand van de batterij en van de
leiding af, dan houden we de waarde van de voorschakelweerstand
over, zodat: R-, )orsch• — 27,25—(0,3
0,1) = 27,25 — 0,4 = 26,85 £2.
Op gelijke wijze vinden we de waarde van de voorschakelweerstand
aan het einde van de lading, n.1.:
220 — 165
55
Rketeii =
13,75 £2 ; Ryoorsch. = 13,75 — 0.4 = 13,35 £2 .
4
~ 4

Op scheepsstations wordt voor deze voorschakelweerstand vaak
gebruik gemaakt van kooldraad-gloeilampen. Deze zijn voor dit
doel zeer geschikt, omdat kool een eigenschap bezit, die aan het
begin van § 10 reeds werd opgemerkt en die in het kort hierop
neer komt, dat bij verhitting de weerstand, afneemt en bij afkoeling
de weerstand toeneemt. Veronderstellen we nu, dat als voorschakel
weerstand een kooldraadlamp dienst doet, dan heeft deze bij de
normale laadstroom een zekere weerstand. Hoe meer de lading
vordert, des te groter wordt de EMK van de batterij en des te
kleiner wordt de laadstroom. Dit heeft tot gevolg, dat de warmte
ontwikkeling in de lamp (/2./?) eveneens kleiner wordt en daar
door neemt de weerstand van de lamp toe. Dit doet dus de stroom
sterkte nog meer afnemen. Op deze manier bereikt men, door het
gebruik van kooldraadlampen, dat de voorschakelweerstand tegen

I
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het einde van de lading uit zichzelf een grotere waarde aanneemt,
waardoor de laadstroom zich op een lagere waarde instelt. Deze
eigenschap is zeer welkom, daar tegen het einde der lading, de
platen toch niet meer zoveel gas in zich opnemen. Er gaat dus
op die manier minder water door het koken verloren. In fig. 43
is een en ander schematisch voorgesteld.
v<
Een vijftal kooldraadlampen staan parallel gescha
keld en vormen tezamen een re
gelbare voorschakelweerstand.
De lampen zijn gemonteerd in
normale schroeffittingen, zodat
>|C
)C
de weerstand gemakkelijk ge
regeld kan worden, door de
lampen met de hand in of uit
--------------te draaien. Voor het laden van
Fig. 43.
grote accu’s worden meer lam
pen parallel geschakeld dan
voor het laden van kleine accu’s.

Tot slot noemen we nog enkele grootheden, waarmede men te
maken krijgt bij berekeningen over het laden en ontladen van accu’s,
Dit zijn: de laadtijd, de ontlaadtijd, het rendement van de batterij
en de kosten van de lading.
Onder het rendement van een accu of batterij kan men verstaan, het
quotiënt van het bij de ontlading afgegeven en het bij de lading toege
voerde aantal Ah, dus, afgegeven Ah gedeeld door toegevoerde Ah.
Stelt men de laadtijd gelijk aan de ontlaadtijd, dan is bovengenoemde
verhouding gelijk aan het quotiënt van de ontlaadstroom en de
laadstroom. Om die reden noemt men dit ook wel het stroomrendement, dus. het aantal afgegeven Ah gedeeld door het aantal
toegevoerde Ah. Dit rendement heeft blijkbaar alleen betrekking op
de hoeveelheid electriciteit (uitgedrukt in Ah of in coulombs) die
tijdens de lading toegevoerd wordt en die, welke tijdens de ont
lading weer afgegeven wordt.
Behalve dit rendement, kan men ook de verhouding beschouwen
van het aantal watts, dat tijdens de lading toegevoerd wordt en het
aantal watts, dat tijdens de ontlading weer afgegeven wordt, dus
het z.g. energie-rendement.
Stel, een batterij wordt gedurende 25 uren met een constante stroomsterkte van 5 A geladen, terwijl de ontlaadstroomsterkte 4 A be
draagt gedurende 30 uren. Het rendement met betrekking tot het
aantal Ah is dan

~ 0,96 of 96%.
5*25
125 Ah
Om het energie-rendement van dezelfde batterij te vinden, hebben
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we niets anders te doen, dan de teller van voorgaande breuk
met de ontlaadspanning en de noemer met de /aanspanning te ver
menigvuldigen. Daar de ontlaadspanning kleiner dan de laadspanning is, volgt hieruit, dat het energie-rendement altijd kleiner moet
zijn dan het Ah-rendement. Stel, de gemiddelde ontlaadspanning is
1,9 V (per cel) en de gemiddelde laadspanning is 2,2 V, dan is
het energie-rendement gelijk aan

120-1,9

1,9

—— ’ ~ 0,96 • -— 0,83 of 83%.

Het Ah-rendement kan variëren van 90 tot 96%; het energie
rendement van 75 tot 85%.
Wanneer men een aantal cellen verenigt tot een batterij, dan is
het rendement (zowel het Ah-rendement als het energie-rendement)
van de gehele batterij precies even groot, als dat van een enkele
cel. Bij berekeningen over het Ah-rendement dient men er wel op
te letten, dat de capaciteit van een accu, zoals die op de bak
vermeld staat, steeds het aantal Ah is, dat door die accu kan worden
afgegeven. Het aantal Ah, dat bij de lading moet worden toege
voerd, wordt verkregen door de capaciteit te delen door het Ahrendement.
De laad- en ontlaadtijd wordt berekend met behulp van form. 7,
waaruit volgt:

Ontlaadtijd

afgegeven Ah
ontlaadstroom

Laadtijd =

toegevoerde Ah
laadstroom

33

De kosten van de lading worden berekend, door het aantal kWh,
dat door de stroombron tijdens de lading geleverd wordt, te ver
menigvuldigen met de kostprijs van het kWh. Hier zijn dus bij
inbegrepen, de kosten van het energieverbruik in de voorschakelweerstand, in de leidingweerstand en in de batterijweerstand. Tot
slot zullen we over dit laatste nog een getallenvoorbeeld maken.

Voorbeeld.

Een accu wordt gebruikt, om stroom te leveren aan de gloeidraden
van de buizen van een radiotoestel. De stroomsterkte bedraagt
hierbij 0,4 A. Per dag wordt het toestel gemiddeld 3 uur gebruikt,
terwijl de accu om de 3 weken opnieuw geladen moet worden.
Wanneer men het Ah-rendement van deze accu op 90% stelt, hoeveel
Ah moeten dan tijdens de lading toegevoerd worden? Hoe lang
duurt die lading, als de laadstroom gemiddeld 1,2 A bedraagt? Wat
kost die lading, als de laadbron een spanning bezit van 65 V en
de prijs van 1 kWh op 15 ct. gesteld wordt ?
Oplossing.

Daar de accu gedurende drie weken iedere dag 3 uur in bedrijf is,

■
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vindt de ontlading plaats in 3 • 7 • 3 =63 h. Bij een ontlaadstroom
van 0,4 A komt dit overeen met een cap. van 63 • 0,4 == 25,2 Ah.
Het aantal Ah, dat bij de lading moet worden toegevoerd, bedraagt
volgens form. 23:
.,
afgegeven Ah
25,2
toegevoerde Ah =
= 28 Ah.
rendement
0,9
De laadtijd wordt berekend met behulp van form. 33:
toegevoerde Ah
28
laadtijd
laadstroom
1,2
Het aantal kWh, dat de stroombron tijdens de lading levert, bedraagt
V • Ah
10ÖÖ ’ Waarbij d°or het getal 1000 moet worden gedeeld om de Wh,
die het product van V en Ah opleveren, om te rekenen in kWh.
De kosten worden gevonden door het bovenstaande te vermenig
vuldigen met de prijs van het kWh. We vinden zodoende:
V • toegevoerde Ah
65 • 28
kosten —
15 = 27,3 = ± 271 / 2 ct.
1000
= ’ÏÖÖÖ-’

Samenvatting
Bij de lading wordt electrische energie omgezet in
chemische energie; bij de ontlading geschiedt het
omgekeerde.
De laad- en ontlaadstroom zijn tegengesteld gericht.

Tegea het kromtrekken is er 1 neg. plaat méér, dan
het aantal pos. platen bedraagt.
Geladen: plusplaat = loodsuperoxyde, minplaat == lood,
zuur 28° Bé, spanning (gemeten onder lading) ten
hoogste 2,75 V per cel.

Ontladen: plusplaat = loodsulfaat, minplaat = loodsulfaat, zuur 24° Bé, spanning 1,85 V per cel.

Kenmerken einde lading: kleur, koken, spanning,
zuurgehalte.
Onderhoud: opladen, zuur-op-gehalte-houden, con
tacten schoonvegen en invetten.
Bij verdunning van geconcentreerd zuur, nooit water
bij zuur, maar altijd langzaam zuur aan water toe
voegen en roeren.

Oorzaken sulfateren: ontladen met te grote stroom;
te lang ontladen laten staan; te hoog zuurgehalte;
ontladen beneden 1,85 V per cel; droog staan van
de platen.

Bij lading staan batterij en dynamo in oppositie.
Laadstroom kan geregeld worden met dynamospanning of met regelbare serieweerstand.
Hoe groter verschil tussen V dyn en EMKbatb des te
constanter is de laadstroom, maar des te onecono
mischer werkt de laadinrichting.
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§ 29.

De nikkel-ijzeraccumulator.

Behalve de loodaccu, die verreweg het meeste wordt toegepast,
wordt een enkele maal ook wel eens een accu gebruikt, waarvan
de electroden respectievelijk uit nikkel en ijzer zijn samengesteld.
Overeenkomstig de chemische lettersymbolen voor nikkel (Ni) en
ijzer (Fe), wordt deze accu de nife-accu genoemd (uitspr.
niefe).
Ook draagt hij wel, naar de samensteller, de naam Edison-accu.
Daar deze accu, in vergelijking tot de loodaccu, een zeer onder
geschikte plaats inneemt, zullen we met de behandeling er van
kort zijn.
In geladen toestand bestaat de plusplaat uit nikkelsuperoxyde (NiO.,)
en de minplaat uit ijzer (Fe). Het electrolyt is een oplossing van
kaliloog met een gehalte van 20%. Bij de ontlading reduceert de
plusplaat tot nikkeloxyde (NiO) en oxydeert de minplaat tot ijzeroxyde (FeO). De EMK bedraagt per cel, tijdens de ontlading, ruim
1,2 V. Hierin schuilt het grote nadeel van deze accu, tegenover
de lood-accu. Immers, zou men, ter verkrijging van een spanning van
6 V, vijf nife-accu’s nodig hebben, tegen drie loodaccu's. Rekent
men hierbij nog de hogere aanschaffingskosten en de geringere
capaciteit, dan volgt hieruit, dat de nife-accu verre in het nadeel
is tegenover de lood-accu. Dat ondanks dit alles de nife-accu toch
nog wel gebruikt wordt, vindt zijn oorzaak in bepaalde voordelen,
die deze accu biedt. Hiervan noemen we ten eerste: de buiten
gewoon sterke mechanische constructie. De platen kunnen b.v. in
het geheel niet uitvallen, want de actieve stof is samengeperst in
lange smalle stalen doosjes, ook wel briketjes genaamd. De wanden
hiervan zijn, voor het toetreden van het electrolyt, voorzien van
een groot aantal zeer nauwe sleufjes. In fig. 44a is zo’n briketje
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Fig. 44.
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afgebeeld. Een aantal van deze stalen doosjes is geperst in een
stalen plaat, die voorzien is van vensters, waar deze doosjes juist
in passen (zie fig. 446, waarin tevens voor een enkel doosje is
aangegeven, hoe dit is aangebracht). De doosjes van de positieve
platen hebben een vulling van nikkeloxyde, vermengd met poedergraphiet. Dit laatste bevindt zich er in, voor betere contact-vorming. De doosjes van de negatieve platen zijn gevuld met ijzer
oxyde, eveneens vermengd met poedergraphiet. Alle positieve
platen worden tezamen gehouden met een stalen bout. Op dezelfde
manier zijn ook alle negatieve platen met elkander doorverbonden.
In tegenstelling met de loodaccu bevindt zich in de nife-accu altijd
1 positieve plaat méér, dan het aantal negatieve platen bedraagt.
De bak, waarin zich de platen bevinden, is eveneens van staal en is
hydraulisch afgesloten, zodat hij iedere willekeurige stand kan aan
nemen, zonder dat de vloeistof er uit loopt. Deze omschrijving
wijst wel op een bijzonder solide mechanische uitvoering. Zo is
het b.v. niet mogelijk, dat door schokken of stoten, de platen zullen
uitvallen. Ook zijn de laad- en ontlaadstroom niet aan grenzen
gebonden, zodat men bij-wijze-van-spreken de accu zonder nadelige
gevolgen zou kunnen kortsluiten. Een te grote ontlaadstroom kan
in geen geval sulfateren tot gevolg hebben, want „sulfur” is in de
nife-accu niet aanwezig. In ons land worden deze accu’s zelden
gebruikt; hoofdzakelijk worden zij in Amerika toegepast.
Volgens de omschrijving, bezit de nife-accu ontegenzeggelijk belang
rijke voordelen, maar deze wegen vermoedelijk niet op tegen de
nadelen: een geringere EMK en een kleinere capaciteit.
In tegenstelling met de loodaccu, stijgt tijdens de lading het S.G. van
de vloeistof niet. Het einde van de lading moet daarom vastgesteld
worden door de spanning te meten. De accu is geladen als de
spanning 1,8 V per cel bedraagt en ontladen bij 1.1 V per cel.
Omdat, door verdamping, water uit de vloeistof verloren gaat, moet
van tijd tot tijd water toegevoegd worden. Een maat hiervoor is,
dat de toppen van de platen ruim 1 cm onder de vloeistofspiegel
moeten staan.
Samenvatting:

Electrolyt nife-accu is 20% kaliloog; plusplaat bevat
nikkeloxyde, minplaat ijzeroxyde; EMK per cel is
gemiddeld 1,2 V.
Voordelen: mechanisch sterk; laad- en ontlaadstroom
niet begrensd; geen zelfontlading; platen vallen niet
uit; sulfatecrt niet.

Nadelen: geringe EMK en geringe capaciteit; duur
in aanschaffing.

I
HOOFDSTUK III.

Statische electriciteit.
§ 30.

Geleiders en isolatoren. Isolatieweerstand.

In het begin van hoofdstuk I werd reeds opgemerkt, dat het geleidingsvermogen van verschillende stoffen zeer uiteenlopend is.
Een stof heet een goede geleider of kortweg geleider, indien er,
als gevolg van een potentiaalverschil, een sterke electrische stroom
in ontstaat. Daarentegen heet een stof een slechte geleider of
isolator, als er, ondanks de aanwezigheid van een potentiaalver
schil, hoegenaamd geen electrische stroom in ontstaat. Electrisch
uitgedrukt komt dit hierop neer, dat een geleider weinig weerstand
biedt, terwijl een isolator daarentegen aan de stroom een zeer grote
weerstand biedt. Enkele isolatiestoffen, zoals die in de practijk
gebruikt worden, zijn: mica, rubber, pertinax, presspahn, bakelite,
eboniet, glas, geglazuurd porcelein, barnsteen, kwarts, enz. Tot de
goede geleiders behoren in het algemeen de metalen en vele vloei
stoffen.
Van bovengenoemde eigenschappen, dat een geleider de stroom
goed geleidt en dat een isolator de stroom zeer slecht geleidt,
maakt men in de practijk gebruik, om de electrische stroom precies
langs die wegen te voeren, die men vooraf heeft bepaald. Hiertoe
wordt een kring of keten gevormd uit geleidend materiaal, dat
omkleed is met isolatiestof. Als voorbeeld noemen we de draden
en kabels, zoals die gebruikt worden voor de aanleg van lichtleidingen enz. Deze bestaan uit een koperen kern (de eigenlijke
geleidende draad), die omgeven is door een rubber mantel, terwijl
vaak bovendien nog andere isolatiestoffen er omheen aangebracht
zijn, zoals katoenen of zijden omwindsels, enz. Daar het gedrag
van isolatoren vaak een belangrijke rol speelt, is het voor ons
nodig, op dit onderwerp iets verder in te gaan.

Hoewel de weerstand van de verschillende isolatiestoffen in het
algemeen wel bijzonder hoog is, mogen we toch niet zeggen, dat
hun weerstand oneindig groot is. Wanneer we eens even aannemen,
dat een blad schrijfpapier, geklemd tussen twee geleidende vlakken,
een weerstand bezit van vijf millioen ohm (5 M 9), dan is dit op
zichzelf beschouwd wel heel groot, maar als we die geleidende
platen aansluiten op een spanning van 100 V, dan loopt er, volgens
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de wet van Ohm, toch altijd nog een stroom van 1=. — =.

R
100
- 0,000
02 A = 20 <z A. Deze stroom is, hoe klein ook,
= 5 0Ö0ÖÖ0 =
u’uuuuzm = zu“

in bepaalde gevallen voldoende, om het gedrag van een schakeling
zeer sterk te beïnvloeden. De weerstanden van isolatiestoffen kunnen in werkelijkheid op bovenstaande manier bepaald worden. Het
aantal ohm, dat hiervoor gevonden wordt, heet de isolatie-iveerstand
van de betreffende stof.
Wanneer men een dergelijke meting verricht, dan zal al spoedig
blijken, dat de isolatieweerstand van een stof niet alleen bepaald
wordt door de aard van die stof, maar ook door de afmetingen
er van. Zo zal in het bovengenoemde voorbeeld de isolatieweer
stand van het papier afhankelijk zijn van de dikte van het blad
en van het oppervlak. Hoe dikker het papier, hoe hoger de weer
stand ; hoe groter het oppervlak van het papier, des te lager is de
weerstand. In verband hiermede wijzen we naar form. 8, waarin
de factoren l en q overeenkomstige betekenis hebben. De papierdikte komt overeen met de factor / (lengte van de draad), terwijl
het oppervlak van het papier overeenkomt met de factor q (draaddoorsnede).
Wanneer men de isolatieweerstand van de
W,een of andere stof schematisch wil voorstellen,
r~
—1
dan kan dit steeds geschieden, door die stof
I
I
als volmaakt isolerend te beschouwen, dus
I
I
met een oneindig hoge isolatieweerstand en
■ó—iparallel aan die stof een weerstand te tekenen,
ter grootte van de betreffende isolatieweer
stand. In fig. 45 is dit voorgesteld. Een stuk
isolatiemateriaal is tussen twee platen geklemd
c
en deze zijn aangesloten op een hoge span
ning. In de leiding is een zeer gevoelig in
strument G geplaatst, dat een uitslag geeft,
v
zodra er een stroom doorheen gaat (later
zullen we dit instrument leren kennen als een
galvanometer). Nu gaat in werkelijkheid de
Fig. 45.
electronenstroom weliswaar dóór de isolatiestof, maar wat de aanwijzingen van de meters betreft, maakt het
in ’t geheel geen verschil, of die stroom er door dan wel er om
heen loopt. Hierop komt de gedachtengang neer, van de parallel
getekende isolatieweerstand (Risol.)- We zien uit dit voorbeeld, dat
de Risoi. van een stof nimmer als een serie-weerstand, maar steeds
als een parallel-iveerstand werkzaam is.
Het zal voor sommigen misschien moeilijk zijn, zich een stof als
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,,isolerend’’ voor te stellen, wanneer er, zoals uit het voorgaande
gebleken is, toch een electronenstroom doorheen kan vloeien. De
moeilijkheid schuilt hierin, dat men geen scherpe grens kan trekken
tussen goede en slechte geleiders. De volgende analogie kan de
zaak verduidelijken. Wanneer men met een fietsband door een
klein spijkertje heeft gereden, dan vertoont die band een lek (isolatiefout). De lucht in die band is niet meer volkomen geïsoleerd
en stroomt langzaam door de ontstane opening naar buiten, waar
door de band zijn vulling of lading verliest. Nadat de band ge
plakt en weer volgepompt is, blijft hij hard en niemand zal zeggen,
dat die band nog lek is. Maar in werkelijkheid is die band wel
degelijk lek, want over enkele weken blijkt hij zo slap te zijn
geworden, dat men hem opnieuw moet oppompen. Evenwel wordt
die toestand als normaal en niet als ,,lek” aangeduid. Evenmin als
er hier een scherpe grens bestaat, is het ook bij de goede en slechte
geleiders het geval. Echter zegt men, dat een stof op een bepaalde
plaats als isolator dienst doet, wanneer de electronenstroom, die
de stof doorlaat, zó gering is, dat men hem verwaarlozen kan,
mitsdien de goede werking van de schakeling er niet nadelig door
beïnvloed wordt. Een dexgelijke geringe stroom, die op den duur
het weglekken van een hoeveelheid electriciteit ten gevolge kan
hebben, wordt in de practijk aangeduid met de naam lekstroom.

In aansluiting op hetgeen hierboven over geleiders en isolatoren
gezegd is, willen we dit onderwerp besluiten met het geven van
een verklaring van het verschijnsel, dat de ene stof de electriciteit
beter geleidt dan de andere.
Het is ons bekend, dat alle stof (materie) uit moleculen en alle
moleculen weer uit atomen bestaan. Vroeger dacht men, dat de
atomen de kleinste (ondeelbare) bouwstenen der stof waren. Deze
opvatting heeft echter reeds geruimen tijd plaats moeten maken
voor een andere, volgens welke een atoom opgebouwd is uit posi
tieve en negatieve electriciteit. Elk atoom bevat een bepaald aantal
eenheden van die electriciteit. De kleinste positieve eenheid wordt
proton genoemd; de kleinste negatieve eenheid heet electron. Ieder
atoom is dus opgebouwd uit een of meer protonen plus een of
meer electronen.
Het meest eenvoudige atoom (dat van waterstof) bevat 1 proton
en 1 electron. Het proton fungeert als kern in het binnenste van
het atoom, terwijl het electron om deze heen circuleert, ongeveer
op een wijze, zoals de aarde om de zon draait.
De atomen van andere stoffen zijn ingewikkelder van samenstelling.
Daar er ca. 90 verschillende enkelvoudige stoffen bestaan, zijn er
ook evenveel verschillende atoomsamenstellingen. Uitgaande van
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het waterstofatoom, dat tevens het meest lichte atoom is, bezitten
de atomen van andere stoffen een grotere positieve kernlading d.w.z.
dat de kern uit meer dan één proton opgebouwd is. Om deze
zwaardere kern cirkelen, in verschillende banen, een groter aantal
electronen, waarbij ieder volgend electron een baan met een grotere
radius beschrijft. Het denkbeeldige boloppervlak (met de atoomkern
als middelpunt) waarin de baan van een electron gelegen is, wordt
ook wel met de naam „schil" aangeduid. *) Zo zijn er dus atomen
die om hun kern één, twee of meer schillen bezitten, waarin de
bijbehorende electronen rondcirkelen.

De positieve lading, die vertegenwoordigd wordt door het proton
(of de protonen) in de kern, is — onder normale omstandigheden
— steeds gelijk aan de negatieve lading van het electron (of de
electronen), die er omheen cirkelen. Hieruit volgt, dat, in deze
normale toestand, ieder atoom naar buiten electrisch neutraal is.
Van de electronen, die om de kern heen cirkelen, is het electron,
dat het verst van de atoomkern verwijderd is, dus dat hetwelk
zich in de buitenste schil bevindt, niet zo bijzonder hecht in het
atoomverband opgenomen. Het kan daarom gebeuren, dat dit
electron zich uit het atoomverband losrukt en zich vrij gaat be
wegen in de ruimten tussen de atomen en moleculen in; de z.g.
intra-moleculaire ruimten. Van dit moment af is het atoom, dat een
negatief electron te kort komt, een positief lichaam geworden. Ge
noemd verschijnsel treedt, vooral bij de atomen van de verschillende
metalen, veelvuldig op. In deze toestand bevinden zich dus in een
metaal een groot aantal „vrije" electronen en een even groot
aantal positieve atomen. Deze laatsten zullen steeds trachten om
hun tekort aan electronen weer aan te vullen. Dit gelukt hun telkens,
wanneer een vrij electron, onder de juiste omstandigheden, in de
invloedsfeer van een positief atoom geraakt. Het atoom is dan
weer neutraal, totdat het vroeg of laat opnieuw een electron ver
liest en hetzelfde spel zich herhaalt. De electronen, die zich in de
intra-moleculaire ruimten bewegen, worden vrije electronen genoemd.
Het verschijnsel, dat zich in een stof vrije electronen bevinden,
doet zich dus in het bijzonder bij metalen voor.
Werkt nu op de uiteinden van een metalen draad <een potentiaalverschil, dan zijn het de vrije electronen die, terwijlI ze van het ene
atoom op het andere overgaan, onder invloed van dit potentiaalverschil, zich in één bepaalde richting voortbewegen; men spreekt
dan van een electrische stroom.
*) Het is niet geheel juist de schil als een denkbeeldig öo/oppervlak voor te
stellen, want de baan die een electron beschrijft is. niet een cirkel doch een
ellips.
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Bij een isolator gebeurt precies hetzelfde als bij een geleider, met
dit verschil, dat de atomen van een isolator maar zeer weinig vrije
electronen ontwikkelen. Laat men dus op een isolator een poten
tiaalverschil werken, dan zal er maar een zeer gering aantal vrije elec
tronen aan de beweging in één bepaalde richting deelnemen en er
vloeit dan een uiterst zwakke, nauwelijks meetbare stroom. Als er
een stof bestond, waarin alle electronen aan de atoomkernen ge
bonden waren, dus waarin geen enkel vrij electron aanwezig was,
dan zou er in die stof in het gehéél geen electrische stroom op
treden, ook al zou men er nog zo’n groot potentiaalverschil op
laten werken. Die stof zou dan een volmaakte „isolator” zijn.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de benamingen „geleider” en „iso
lator” enigszins misleidend zijn. Beter ware het te spreken van
electronen-rijke stoffen en electronen-arme stoffen, wanneer we
hierbij onder electronen alleen de vrije electronen verstaan.
Samenvatting:

Men onderscheidt de verschillende stoffen in goede
en slechte geleiders.
De weerstand van een slechte geleider of isolator
wordt isolatieweerstand genoemd.

De isolatieweerstand van een stof gedraagt zich
steeds als een weerstand, parallel aan die stof.

De stroom door de isolatieweerstand heet lekstroom.
In werkelijkheid zijn het alleen de vrije electronen
in een stof, die de electrische stroom bepalen.

Inplaats van „geleiders” en „isolatoren” zou het
juister zyn om de benamingen electronen-rijke stoffen
en electronen-arme stoffen te gebruiken.
§ 31.

Wrijvings-electriciteit. Electrische lading. Begrippen posi
tief en negatief.

Er zijn stoffen, die door wrijving electrisch worden. Zo b.v. een
ebonieten staaf, als deze gewreven wordt met een wollen lap; ook
een glasstaaf, als deze gewreven wordt met een stuk leer, dat met
amalgaam *) bedekt is. Men drukt dit ook wel uit door te zeggen,
dat die stoffen door de wrijving electrisch geladen worden. Hierbij
doet zich de eigenaardigheid voor, dat twee, met een wollen lap
gewreven ebonieten staven, elkaar onderling afstoten; eveneens
doen dit twee met amalgaam gewreven glasstaven. Daarentegen
bestaat er tussen een met wol gewreven ebonieten staaf en een
met amalgaam gewreven glasstaaf, wederzijdse aantrekking. Deze
*) Amalgaam is een verbinding van verschillende metalen met kwikzilver.
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verschijnselen, die reeds lang bekend zijn, hebben er vroeger aan
leiding toe gegeven, dat men de electriciteit in twee soorten ging
onderscheiden, die men (geheel willekeurig) aanduidde met positief
en negatief. Zo nam men aan. dat de met amalgaam gewreven
glasstaaf, positief electrisch geladen en de met wol gewreven ebo
nieten staaf, negatief electrisch geladen was. Past men deze bena
mingen toe op bovengenoemd experiment, dan volgt hieruit, dat
twee lichamen, die beide positief of die beide negatief geladen zijn,
elkander afstoten, terwijl twee lichamen, waarvan het ene positief
en het andere negatief electrisch geladen is, elkaar aantrekken.
Regel: Gelijknamige ladingen stoten elkaar af: ongelijknamige
ladingen trekken elkaar aan.
Wanneer, zoals hierboven gezegd is, twee lichamen elkander aan
trekken, respectievelijk afstoten, zonder dat zij elkaar aanraken, dan
is dit niet anders denkbaar, of er moeten, in de ruimte tussen die
lichamen, krachten werkzaam zijn. Men noemt dit electrische
krachten en stelt deze symbolisch voor door lijnen; z.g. electrische
krachtlijnen. *) Behalve dat de electrische krachtlijnen de symbo
lische voorstelling zijn van de electrische krachten, komt in ieder
punt van zo’n krachtlijn de richting ervan tevens overeen met die,
waarin de electrische kracht daar ter plaatse werkzaam is. De
ruimte waarin de electrische krachten werkzaam zijn, heet een elec
trisch veld.
Omdat een neutraal of ongeladen lichaam geen electrische kracht
naar buiten ontwikkelt en een geladen lichaam wel, gaat een
electrische kracht dus blijkbaar uit van een electrische lading. De
kleinst denkbare electrische lading (de z.g. elementaire lading) is
die van het electron. Inplaats van te zeggen, een electron bezit
de elementaire lading, is het juister als men zegt, een electron is
de elementaire lading. Hieruit volgt, dat lading hetzelfde is in rust,
als dat wat een electrische stroom is in beweging; d. w. z. een
electrische stroom is niets anders dan bewegende lading, in één
bepaalde richting.

Vrije ladingen, die in zeker opzicht los staan van de stof, dus z.g.
vrije electronen, komen, zoals in de vorige paragraaf uiteengezet
werd, overal voor, in het bijzonder in metalen. Werkt op zulke
vrije ladingen een electrische kracht en bestaat er tevens de gelegen
heid om zich in één bepaalde richting te kunnen bewegen, dan is het
niet gebruikelijk om te spreken van: „zich in-één-richting bewegende
ladingen”, maar dan spreekt men van een electrische stroom.

*) Niet te verwarren met magnetische krachtlijnen; dat zijn lijnen die, sym
bolisch, de krachten voorstellen, die van een magneet uitgaan.
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Uit de tevoren genoemde omschrijving van het begrip „lading"
zou men de gevolgtrekking kunnen maken, dat blijkbaar ieder
lichaam electrisch geladen is. In de vorige paragraaf werd er echter
reeds op gewezen, dat de vrije electronen ontstaan zijn, door zich
los te rukken uit het verband van de atomen, waarin ze thuis be
hoorden, om zich daarna weer te voegen in het verband van andere
atomen. De totale positieve lading van alle atoomkernen en de
totale negatieve lading van alle gebonden en vrije electronen heffen
elkander dus te allen tijde op, vandaar, dat de stof zich naar buiten
electrisch neutraal toont. In deze neutrale (normale) toestand toont het
lichaam zich naar buiten dus niet geladen. Dit doet het wel, wanneer
het een te veel of een te kort aan vrije electronen bezit. Wanneer
men zegt, dat een lichaam electrisch geladen is, dan bedoelt men
daarmee ook alleen maar dit te veel of te-’kort aan vrije electronen.
Heeft een lichaam te veel electronen, doordat er van buiten af
electronen aan toegevoegd zijn, dan zegt men, dat het negatief ge
laden is; heeft het een te kort aan electronen, doordat er electronen
aan onttrokken zijn, dan is het lichaam positief geladen.
Men zal zich misschien afvragen, waarom de elementaire lading,
dus die, welke het electron vertegenwoordigt, negatief genoemd
wordt, doch dit is iets, dat verband houdt met hetgeen men vroeger
aangenomen heeft, in verband met de polariteit van het galvanische
element. Toen n.1. bleek, dat in een stroomkring de electriciteit
zich in één bepaalde richting bewoog, heeft men aangenomen dat
dit geschiedde van de koolstaaf, buiten het element om, naar de
zinkstaaf. Daarom werd de koolstaaf pluspool en de zinkstaaf
minpool genoemd. Eerst veel later ontdekte men, dat de electriciteit
(dus de electronen) zich juist in tegengestelde richting bewegen.
En omdat men de eenmaal aangenomen begrippen omtrent de
polariteit van de stroombron, zomede de stroomrichting, niet wenste
te veranderen, zat er niets anders op, dan aan de elementaire lading
een negatief teken toe te kennen. Zo zegt men nog steeds, de
stroom loopt van plus naar min, terwijl toch in werkelijkheid de
electronen zich van min naar plus bewegen (alles buiten de stroom
bron gerekend). Het foutieve begrip, dat de stroom van plus naar
min loopt, heeft zich intussen zozeer ingeburgerd, dat men gevaar
loopt niet begrepen te worden, wanneer men de zaak op-eigenhoutje omkeert. Daarom zullen ook wij in het vervolg met de
vroeger aangenomen (dus foutieve) stroomrichting, van plus naar
min, blijven rekenen. In gevallen, waarin we ons van de oude
sleur willen losmaken en per-sé de juiste opvatting willen volgen,
zullen we, om vergissing te voorkomen, het woord „stroom” ver
vangen door „electronen-beweging”, die dan natuurlijk van min
naar plus gericht is.
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Tevoren werd opgemerkt, dat er verschil bestaat tussen lading en
een geladen lichaam. Daar een electron de ladings e e n h e i d is, is
„lading” altijd een aantal vrije electronen en dit is natuurlijk steeds
negatief.
Een lichaam daarentegen kan zowel negatief als positief „geladen”
zijn, al naar gelang het een te veel, respectievelijk een te kort, aan
electronen bezit. Hoewel er dus kennelijk een verschil bestaat
tussen lading en een geladen lichaam, wordt er in de spreektaal,
die op eenvoud uit is, bij een geladen lichaam ook steeds van
lading gesproken. Men doet dit, door te zeggen, dat een lichaam
een positieve lading, respectievelijk een negatieve lading bezitten
kan. Ook wij zullen, om der wille van de eenvoud, deze uitdruk
kingen hierna gaan gebruiken.

Het verschijnsel, aan het begin van deze paragraaf genoemd, dat
er stoffen bestaan, die na wrijving electrische eigenschappen be
zitten, kan men, met gebruik making van de hiervoor genoemde
electronentheorie verklaren, door te zeggen, dat er als gevolg van
de wrijving electronen overgegaan zijn van het ene lichaam op het
andere. Hierdoor is er, aan de gewreven zijde, een te veel of een
te kort aan electronen ontstaan, ten opzichte van de ongewreven
zijde. Daar genoemde stoffen (gla:is en eboniet) isolatoren zijn,
kunnen de electronen er zich niet anders, dan met zeer grote
moeite een weg doorheen banen *). Dit verklaart dan ook het feit,
dat die voorwerpen, na eenmaal gewreven te zijn,
nog geruimen tijd op de gewreven plaats electrisch
geladen blijven.

Overeenkomstig de betekenis van het woord „statica"
(leer van de rusttoestand), wordt een in rust ver
kerende electrische lading, een statische lading ge
noemd. Ook op geleidende voorwerpen kan de
electriciteit in rust verkeren. Hiertoe is het echter
Fig. 46.
noodzakelijk, dat het geleidende lichaam naar alle
zijden geïsoleerd is. In fig. 46 is een koperen bol
afgebeeld, die geplaatst is op een glazen voet. In normale toestand
zal de bol electrisch neutraal zijn, d.w.z. er zal zich op de bol
evenveel positieve als negatieve electriciteit bevinden. Zodra men
echter, uitgaande van deze toestand, electronen er aan toevoegt,
bevat de bol meer negatieve dan positieve electriciteit en is deze
negatief electrisch geladen. Deze negatieve lading kan er, als gevolg
van de isolatie, niet meer af en verkeert derhalve in rust. We
*) Inplaats van deze gebruikelijke doch minder fraaie zegswijze, kennen we
nu ook de juiste verklaring n.1. een isolator is arm aan vrije electronen en
er zal daarom slechte een uiterst zwakke electronenstroom in kunnen optreden.
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hebben hier dus te doen met een negatieve statische lading. Door
onttrekking van electronen, hadden we de bol natuurlijk ook posi
tief electrisch kunnen laden. Een electrische lading bevindt zich
bij een geleider steeds aan de oppervlakte, hetgeen zich laat ver
klaren, doordat de gelijknamige deeltjes, hetzij positieve of negatieve,
altijd een afstotende werking op elkaar uitoefenen. In het binnenste
van een geleider komt daarom nooit een lading voor. Hoe sterker
de lading van een lichaam is, des te groter is de kracht, waarmee
de kleinste deeltjes dier lading elkaar afstoten en des te meer de
neiging van de positieve (of negatieve) deeltjes, om zich van het
lichaam los te rukken en de ruimte in te gaan.
Daar de bol uit fig. 46 regelmatig van vorm is, zal de lading aan
de oppervlakte gelijkmatig ver
deeld zijn. Zodra echter een
lichaam onregelmatig van vorm
is of uitsteeksels vertoont, is
dit niet meer zo. Dan wordt
de dichtheid van de lading het
grootst, daar, waar het lichaam
aan de oppervlakte het sterkst
gekromd is. De afstotende kracht
J
kan, bij zeer sterke kromming
(b.v. bij een puntvormig uit
Fig. 47.
steeksel), zelfs zo groot wor
den, dat daar ter plaatse de lading zich van het lichaam afrukt.
Experimenteel kan men dit verschijnsel heel aardig aantonen, door
aan de bol uit fig. 46 een metalen punt te bevestigen en in de
nabijheid van deze punt, de vlam van een brandende kaars te
plaatsen (zie fig. 47). Verbindt men
verder de bol aan een electriseermachine en zorgt men er voor, dat
deze de bol sterk electrisch oplaadt
(onverschillig positief of negatief), dan
zal men kunnen waarnemen, dat de
kaarsvlam geheel ter zijde geblazen
wordt. Dit komt, omdat de kleinste
electrische deeltjes, die van de punt
worden afgedrukt, in botsing komen
met de luchtmoleculen, die daardoor
op hun beurt weer in beweging ge
raken. Dit experiment is voor ons
van groot belang, omdat we er uit
leren, dat een sterk geladen lichaam,
b
a
waaraan zich puntvormige uitsteeksels
Fig. 48.
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bevinden, zijn lading langs deze punten verliest. Een geval uit de
practijk, waarbij we met dit verschijnsel te maken hebben, is de
antenne van een zender. Deze wordt, tijdens het zenden, telkens
tot zeer hoge spanningen (wisselend) geladen, beurtelings positief en
negatief. Bevinden zich aan de antenne puntvormige uitsteeksels,
zoals die bij het maken van een las (fig. 48a) kunnen ontstaan,
dan zal men hierdoor een niet onbelangrijk deel van de antennelading kunnen verliezen. Daar dit de werking van de zender niet
ten goede komt, dient men er, bij het maken van een las in de
antennedraad (bij eventuele breuk) voor te zorgen, dat deze geheel
glad wordt afgewerkt, zoals dit is afgebeeld in fig. 48b. De eigen
schap van een lichaam, om langs uitsteeksels zijn lading te ver
liezen, wordt ook wel met de naam sproeien aangeduid.
Samenvatting;

Sommige stoffen worden door wrijving electrisch
geladen; wrijvingselectriciteit.
Gelijknamige ladingen stoten elkaar af; ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan.

Een lichaam is positief electrisch, als het een te
kort heeft aan electronen; negatief electrisch, als
het een te veel heeft aan electronen.
Hoewel in werkelijkheid de electronen zich bewegen
van min naar plus, houdt men nog steeds vast aan
de oude begrippen en rekent de richting van de
stroom altijd van plus naar min.

Een statische lading is een in-rust-verkerende hoe
veelheid electriciteit.
Een electrische stroom is niets anders dan bewe
gende lading, in eenzelfde richting.
Op een geleider bevindt zich de electriciteit steeds
aan de oppervlakte; binnen in een geleider komt
nooit lading voor.
Om sproeien tegen te gaan, moet men puntvormige
uitsteeksels aan geladen lichamen steeds voorkomen.
§ 32.

Het electrische veld.

Electroscoop.

Statische

inductie.

Reeds werd in het begin van de vorige paragraaf opgemerkt, dat
lichamen, die gelijknamig electrisch geladen zijn, op elkander een
afstotende werking uitoefenen. Men kan dit verschijnsel proef
ondervindelijk aantonen door een, met een zijden doek gewreven
glasstaaf op te hangen, zoals in fig. 49 is afgebeeld en deze te
naderen met een tweede glasstaaf, die eveneens met een zijden lap
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is gewreven. Beide staven zijn dan gelijknamig electrisch geladen
en oefenen op elkander een afstotende kracht uit. Daar eerstge
noemde staaf draaibaar opgehangen is, zal deze, zodra zij door de
andere staaf gena
derd wordt, een
draaiende
bewe
ging gaan maken
volgens de aange
geven pijlrichting
in de figuur.
Met deze proef
toont men aan, dat
er van een geladen
lichaam een zekere
kracht uitgaat. Daar
Fig. 49.
deze kracht veroor
zaakt wordt door
een electrische lading, wordt zij aangeduid als electrische kracht.
Aangezien iedere kracht nu eenmaal een onzichtbaar iets is en men
er zich toch, ter wille van de duidelijkheid, een figuurlijke voor
stelling van wil vormen, is men overgegaan tot het begrip kracht
lijn. Wanneer we dus hier spreken over electrische krachtlijnen,
dan bedoelen we daarmede, de figuurlijke voorstelling van de elec
trische krachten, die in de omgeving van
een electrisch geladen lichaam werkzaam
zijn. De richtingen, waarin die kracht
lijnen getekend worden, geven dan tevens
aan, hoe de electrische krachten in de
ruimte verlopen. Zo’n verzameling van
electrische krachtlijnen, wordt aangeduid
met de naam electrisch veld.
Met behulp van bepaalde experimenten
is het mogelijk, het verloop van een
electrisch veld nauwkeurig na te gaan.
Zo heeft men kunnen constateren dat
de krachtlijnen om een bolvormig ge
laden lichaam, dat geïsoleerd is opge
Fig. 50.
hangen, straalsgewijs of radiaal verlopen
(zie fig. 50). Hoe verder men zich van
het lichaam af begeeft, des te zwakker wordt de invloed van de
electrische krachten op andere lichamen. Daar er echter geen enkel
punt bestaat, hoe ver ook van het lichaam verwijderd, waarvan
men kan zeggen dat daar de krachten gehéél nul geworden zijn,
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zegt men, dat het electrische veld om de bol in fig. 50, tot in het
oneindige verloopt. Natuurlijk is deze uitdrukking zuiver theoretisch
bedoeld. Men wil er alleen maar mede te kennen geven, dat er
niet een bepaald punt is aan te wijzen, waarvan men zeggen kan,
dat daar de kracht absoluut nul is geworden. Hoewel dus in de
figuur, om der wille van de plaatsruimte, de krachtlijnen afgebroken
voorgesteld zijn, verlopen de krachten tot in het oneindige.

Fig. 51.
Het verloop van zulke electrische krachtlijnen kan beïnvloed wor
den door andere al of niet elecfrisch geladen lichamen, die in de
omgeving geplaatst zijn. Zo toont fig. 51a het verloop van het
electrische veld om twee gelijknamig positief geladen bollen. Het
zelfde krachtlijnenbeeld leveren ook twee negatief geladen bollen
op. Het lijkt hierbij, alsof de krachtlijnen van het ene lichaam die
van het andere lichaam wegdrukken (afstotende werking).
Fig. 51b geeft het verloop weer van het veld tussen twee bollen,
die ongelijknamig electrisch geladen zijn. Hier krijgt men de indruk,
dat de krachtlijnen naar elkander toe trekken of in elkander over
gaan (aantrekkende werking).
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Men kent aan het electrisch veld ook een richting toe en verstaat
hieronder die. welke aangegeven wordt door een in het veld geplaatste,
zich vrij bewegende, positieve eenheidslading. Daar deze steeds
door een positief geladen lichaam afgestoten en door een negatief
geladen lichaam aangetrokken wordt, verlopen de krachtlijnen steeds
van positief naar negatief of, wat hetzelfde is, van een hogere naar
een lagere potentiaal. De electrische krachtlijnen zijn daarom altijd
van een positief geladen lichaam af en naar een negatief geladen
lichaam toe gericht. Als in fig. 51a beide bollen negatief geladen
waren, zou het verloop van het veld onveranderd blijven, alleen
de richting, waarin de krachtlijnen verlopen, keert daardoor om. In
fig. 51c is naast een positief geladen bol een staaf geplaatst, die
met de aarde verbonden is (potentiaal nul). Daar de potentiaal van
de staaf lager (dus negatief) is, in vergelijking tot die van de bol, verlopen de krachtlijnen van de bol naar de staaf. Vervangt men de
positief geladen bol door een bol met negatieve lading, dan verlopen
de krachtlijnen van de staaf (aarde) naar de bol. Tenslotte toont
fig. 51d het verloop van de krachtlijnen bij twee vlakke evenwijdige
platen, waarvan de ene positief en de andere negatief electrisch
geladen is. Hierbij concentreert het veld zich hoofdzakelijk tussen
de platen, terwijl buiten de platen slechts weinig krachtlijnen aanwezig zijn. De krachtlijnen tussen de platen, verlopen nagenoeg
als rechte evenwijdige lijnen, op gelijke afstanden van elkaar; men
noemt dit een homogeen veld.
Onder de sterkte van een electrisch veld verstaat men de dicht
heid van de krachtlijnenbundel. Hoe meer krachtlijnen in eenzelfde
ruimte aanwezig zijn, des te sterker is het veld. De veldsterkte
kan ook met een getal aangegeven worden. Daartoe beschouwt
men de kracht, in dynes *), die ter plaatse op een eenheidslading
werkzaam is. Onder een electrische eenheidslading verstaat men
een lading, die op 1 cm afstand van een even grote lading, een
aantrekkende (of afstotende) kracht ondervindt van 1 dyne. Over
eenkomstig de te voren genoemde manier, om onder de veldsterkte
de dichtheid van de krachtlijnenbundel te verstaan, stelt men de
eenheid van veldsterkte gelijk aan 1 krachtlijn per cm2, loodrecht
op de krachtlijnenrichting gemeten. Wanneer dus in een punt van
een electrisch veld een sterkte heerst van 120 eenheden, dan wil
dit zeggen, dat er op een eenheidslading, in dat punt aangebracht,
een kracht werkt van 120 dyne; men kan zich echter ook uit*) Een dyne is in de natuurkunde de eenheid van kracht en wel die kracht,
welke nodig is, om aan de eenheid van massa de eenheid van versnelling te
geven. De eenheid van massa is de massa van 1 cm» water bij 4 graden
Celsius; de eenheid van versnelling is 1 cm per sec2. Op de breedte van Parijs
komt 1 gram-gewicht overeen met 981 dyne.
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drukken door te zeggen, dat er daar ter plaatse 120 krachtlijnen
door 1 cm2 gaan, loodrecht op de krachtlijnenrichting gemeten.

We denken ons nu een eenheidslading, geplaatst in het middelpunt
van een bol, die een straal van 1 cm bezit. Overal op dit boloppervlak zijn we dan 1 cm van de eenheidslading verwijderd *),
d.w.z. waar we ook op dit boloppervlak een tweede eenheidslading
aanbrengen, overal zal deze een aantrekkende (of afstotende) kracht
ondervinden van 1 dyne. Dit betekent, dat overal aan het opper
vlak, van de denkbeeldige bol, de eenheid van veldsterkte heerst,
of wel, dat daar overal één krachtlijn door 1 cm2 gaat. Het aantal
krachtlijnen, dat door de zich in het middelpunt bevindende een
heidslading uitgezonden wordt, is dus blijkbaar even groot, als het
aantal cm2 van het oppervlak van de denkbeeldige bol met 1 cm
radius **). Derhalve zendt een eenheidslading 4 • 7r krachtlijnen uit.
Bevindt zich in het middelpunt niet een eenheidslading, maar een
willekeurige lading die ()-maal zo groot is, dan zendt deze 4 • tt • Q
krachtlijnen uit. Er gaan dan door 1 cm2 aan het boloppervlak
ook (J-maal zoveel krachtlijnen, dus heerst aan het oppervlak van
de bol met 1 cm radius een veldsterkte Q. Daar het oppervlak
van een bol evenredig is met het kwadraat van de radius, volgt
hieruit, dat op een tweemaal zo grote afstand van het middelpunt
de veldsterkte viermaal zo klein is, op een driemaal zo grote af
stand negenmaal zo klein enz. Algemeen geldt daarom, dat de
veldsterkte, die een lading in zijn omgeving veroorzaakt, omgekeerd
evenredig is met het kwadraat van de afstand tot die lading. Plaatst
men twee electrische ladingen Q , en Qtegenover elkaar, dan is
de kracht (k), die ze op elkaar uitoefenen, dus recht-evenredig met
Q, en met Qen omgekeerd-evenredig met het kwadraat van
hun onderlinge afstand (r). Men formuleert dit door te schrijven:

r2
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Een toestel, waarvan men zich bedient, om de lading op een lichaam
aan te tonen en waarvan de werking ons tevens een duidelijk
beeld geeft, van hetgeen er tijdens de lading gebeurt, is de electroscoop. De inrichting hiervan is afgebeeld in fig. 52. Een glazen
fles is afgesloten door een gummi dop. Door deze dop is een
geleidende (koperen) staaf gestoken, die aan de bovenkant voorzien
is van een knop en die aan de onderzijde voorzien is van twee
*) De eenheidslading zelf wordt geacht geen afmetingen te bezitten.
*•) Het oppervlak van een bol, met radius r, is 4 • 77 • > 2 cm*; voor r=l cm
wordt dit dus 4 • ~ cm2.
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uiterst dunne goudblaadjes. In normale toestand is alles neutraal
en hangen de goudblaadjes naar beneden, dus tegen elkaar aan
(gestreepte stand in fig. 52). Nadert men echter de electroscoop
met een electrisch geladen lichaam, zoals dit in de figuur is afgebeeld, dan zal, als het voorwerp waarmede men de electroscoop
nadert positief geladen is, de bovenkant van de koperen staaf
negatief electrisch worden (want ongelijknamige ladingen trekken
elkaar aan) en de onderkant,
dus de goudblaadjes, positief
electrisch. De oorzaak van dit
verschijnsel is het volgende:
Vóór dat men met de staaf de
electroscoop naderde, was deze
geheel neutraal. Dit komt vol
gens de reeds vroeger gegeven
verklaring hiermee overeen, dat
de electroscoop geen teveel en
geen tekort aan electronen be
zit. Nadert men met het posi
tieve lichaam de knop van de
electroscoop, dan oefent de po
sitieve lading op de negatieve
electronen een aantrekkende
kracht uit, waardoor de electro
scoop van boven negatief en
van onderen positief wordt.
Fig. 52.
Daar in deze toestand de goud
blaadjes gelijknamig geladen zijn, oefenen ze op elkaar een af
stotende kracht uit, met het gevolg, dat ze zich spreiden. (Vol
getekende stand in fig. 52.)
We vestigen hierbij in het bijzonder de aandacht op het feit, dat
de goudblaadjes zich reeds gaan spreiden, nog vóór dat men met
de gewreven staaf, de electroscoop aanraakt. Een dergelijke af
standswerking of beïnvloeding op afstand (dus zonder dat er tussen
de hier genoemde lichamen de een of andere geleidende verbinding
bestaat), noemt men in de electrotechniek in het algemeen inductiewerking. Zo wordt het hierboven omschreven verschijnsel aange
duid als electrostatische inductie of kortweg statische inductie. Op
dit verschijnsel komen we nog terug in § 34, bij de behandeling
van de condensator.
Uit het te voren behandelde zal het iedereen duidelijk zijn, dat de
statische inductie teweeg gebracht wordt door de krachten van het
electrische veld.

I
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Samenvatting:

Electrische krachten stelt men symbolisch voor door
Ignen, electrische krachtlijnen geheten. Het verloop
van de electrische krachtlijnen rekent men van een
positieve naar een negatieve lading gericht.

Een verzameling van electrische krachtlijnen noemt
men een electrisch veld.
Onder de sterkte in een punt van een electrisch
veld, verstaat men de kracht (in dynes), die ter
plaatse op een eenheidslading werkzaam is. Men
stelt de veldsterkte (figuurlijk) voor door het aantal
krachtlijnen, dat door 1 cm’ gaat, gemeten loodrecht
op de veldrichting.

Een eenheidslading is een lading, die op 1 cm af
stand van een even grote lading, een kracht van
1 dyne ondervindt.
Een eenheidslading zendt 4 • krachtlijnen uit. Een
willekeurige lading Q zendt 4*rr.Q krachtlijnen uit.
Een electroscoop is een toestel, waarmede men de
aanwezigheid van een electrische lading kan aan
tonen.

Statische inductie is de werking van electrisch ge
laden lichamen op elkander, zonder dat er een ge
leidende verbinding tusschen hen bestaat.
§ 33.

Het begrip capaciteit.

Onder de electrische capaciteit van een lichaam, of kortweg de
capaciteit, verstaat men de eigenschap van een geïsoleerd lichaam,
om een hoeveelheid electriciteit in zich op te nemen of van zich
te laten afvloeien, wanneer het in verbinding wordt gebracht met
een punt, waarvan de potentiaal hoger, respectievelijk lager is, dan
de potentiaal van dat lichaam zelf.

Alvorens een nadere uitleg te geven van deze electrische capaciteit,
willen we eerst een analoog verschijnsel behandelen. Stel, men heeft
een gummi ballon, voorzien van een uitmonding (b.v. de binnenbal
van een voetbal) en men sluit deze aan op een leiding, waar, onder
zekere druk, lucht of gas uitstroomt (b.v. de leiding van het licht
gas). Men zal dan waarnemen, dat de ballon met het gas uit de
leiding gevuld wordt. Laten we verder aannemen, dat het gas, dat
in de ballon stroomt, een hoeveelheid van 3 liter vertegenwoordigt.
We kunnen dit dan uitdrukken door te zeggen, dat de ballon, bij
die bepaalde druk, een vulling of lading heeft opgenomen van drie
eenheden. Dit noemt men dan van die ballon zijn capaciteit. Her
halen we dezelfde proef met een andere ballon (b.v. zo een, die
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de kinderen aan een draad laten opstijgen), dan zal blijken, dat
deze bij dezelfde druk méér gas in zich opneemt, hetgeen is toe
te schrijven aan de grotere elasticiteit (rekbaarheid) van het vlies.
Technisch uitgedrukt, heeft laatstgenoemde ballon dus een grotere
capaciteit dan eerstgenoemde. Hij is in staat, om bij dezelfde druk
(spanning), een grotere hoeveelheid gas in zich op te nemen. Het
tijdstip, waarop de vulling eindigt, wordt bepaald door het moment,
waarop de druk van het gas in de ballon even groot is geworden,
als de druk van het gas in de leiding.
Wanneer men zich van dit alles
een goede voorstelling heeft
kunnen vormen, zal het zeker
niet moeilijk zijn, een goed be
grip te krijgen van de electrische
capaciteit van een lichaam.

P

t fsecj

In fig. 53 is een geïsoleerde bol
getekend, die in verbinding
staat met een of ander punt
p, dat een potentiaal V bezit.
1 De potentiaal van de bol ver
L_
Fig. 53.
onderstellen we, vóór de ver
binding met p, nul te zijn.
Zodra nu de verbinding met p tot stand komt, zal er een hoeveel
heid electriciteit op de bol stromen, die kan worden uitgedrukt in
het product van de gemiddelde stroomsterkte / (in ampères) en de
tijd t (in seconden), gedurende welke het laden aanhoudt. Het
product van deze ƒ en t geeft dan de lading Q (in coulombs), die
op het lichaam gestroomd is. Overeenkomstig onze analogie, zouden
we deze lading Q de electrische capaciteit van de geïsoleerde bol
moeten noemen. Echter kan een dergelijke aanduiding alleen dan
een indruk geven van de capaciteit van het lichaam, wanneer tevens
vermeld wordt, bij tvelke spanning deze lading heeft plaats ge
vonden. De ervaring heeft n.1. geleerd, dat de lading, die een
lichaam opneemt, afhankelijk is van de spanning, waarop dat lichaam
aangesloten staat en wel, dat die lading met de spanning recht
evenredig is. Anders uitgedrukt, wanneer we de spanning V ver
dubbelen, wordt ook de lading Q tweemaal zo groot; zouden we
daarna V weer vijf maal zo klein maken, dan vermindert ook Q
weer tot een vijfde van de waarde. Hieruit volgt, wanneer men voor
een bepaald lichaam de lading en de spanning op elkander deelt,
men voor dat ene lichaam steeds dezelfde uitkomst verkrijgt. Dit
getal noemt men de electrische capaciteit van dat lichaam. We
kunnen dus definiëren:

V'
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Onder de capaciteit van een lichaam verstaat men de verhouding
tussen de lading, die het lichaam bevat en de spanning van die
lading.
Capaciteit =

lading
spanning

De eenheid van capaciteit, draagt de naam farad
De capaciteit in farads, die een lichaam bezit, wordt dus verkregen,
door de lading van dat lichaam, uitgedrukt in coulombs, te delen
door de spanning van die lading, uitgedrukt in volts.
We krijgen dus:

farad =

coulomb
volt

De capaciteit van een lichaam wordt steeds met de letter C aan
geduid, zodat het bovenstaande als volgt in een formule kan worden
geschreven :

c=?

35

Wanneer we de spanning, waarop het lichaam aangesloten staat,
eens 1 V veronderstellen, dan wordt in bovenstaande formule de
noemer van de breuk gelijk aan 1 en dan wordt C gelijk aan Q.
D.w.z. de getalwaarden van C en Q zijn aan elkander gelijk, als
de spanning 1 V bedraagt. Om deze reden wordt de capaciteit
van een lichaam ook wel eens omschreven door te zeggen: De
capaciteit in farads van een lichaam, komt overeen met het aantal
coulombs, die het opneemt bij een spanning van één volt.

Voor de practijk is de farad een veel te grote eenheid en men
gebruikt daarom meestal het millioenste gedeelte van de farad; dit
wordt aangeduid met ,« F (micro-farad) *). Zelfs blijkt de y- F in
vele gevallen nog een veel te grote eenheid te zijn en daarom
heeft men deze nogmaals in millioen delen verdeeld. Zo krijgt men
de micro-micro-farad, waarvoor vroeger geschreven werd P-P- F.
Tegenwoordig heeft men de naam ,,micro-micro-farad” vervangen
door ,,pico-farad’’ en kort dit af met p F. Tenslotte heeft men
nog de „nano-farad”, afgekort met n F, die duizendmaal zo klein
is als de P- F en duizendmaal zo groot is als de p F.
•) Men gelieve dit vooral niet aan te duiden met mF of MF, daar de ,,m”
gebruikt wordt als afkorting van milli of duizendste (denk aan mA) en de
,.M” als afkorting van mega of millioen.
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Behalve de reeds genoemde capaciteitsmaten, gebruikte men vroeger
nog een andere eenheid, om de capaciteit van een lichaam aan te
duiden. Deze eenheid, de centimeter (cm), wordt als volgt om
schreven. Een lichaam bezit een capaciteit van één cm, indien
de capaciteit van dat lichaam overeenkomt met de capaciteit van
een bol, die een straal bezit van 1 cm. Hoewel deze eenheid
in de practijk steeds meer in onbruik geraakt, komt zij nog wel
een enkele maal voor en we dienen daarom de betrekking te kennen,
die er bestaat tussen de eenheden farad en cm.
1 F = 9 • 10 ’ 1 cm.
1 ,«F = 9 . 105 cm.
1 nF = 900 cm.
1 pF = 0.9 cm.

1 F — 10,J At F
1 At F — 10 1 nF
1 nF = 103 pF

fzF= 10-6 F
nF = 10-9 F
pF=10"12 F

We zien hieruit, dat de cm en de pF elkaar niet veel ontlopen.
In de practijk worden daarom die twee eenheden vaak met elkander
verward. Om verwarring te voorkomen, moet men onthouden, dat
de p F iets kleiner is dan de cm. Daar de cm als capaciteitsmaat
toch steeds minder gebruikt wordt, is het wellicht beter, zich altijd
van de p F te bedienen en voor grotere waarden, van de nF en de ,u F.
Samenvatting:
De capaciteit van een lichaam is de eigenschap, dat
het een zekere hoeveelheid electriciteit vermag op
te nemen, bij een bepaalde spanning; electrisch be
vattingsvermogen.
De capaciteit wordt uitgedrukt in het quotiënt van
lading en spanning.
Een lichaam bezit een capaciteit van 1 farad, als
het bij een spanning van 1 volt een lading opneemt
van 1 coulomb.
De capaciteit van een lichaam, uitgedrukt in farads,
komt overeen met het aantal coulombs, die het op
neemt, bij 1 volt spanning.

§ 34.

De condensator.

In de vorige paragraaf werd het begrip „capaciteit" uiteengezet.
In radioschakelingen komen capaciteiten veelvuldig voor. De
functies, die de capaciteiten in de verschillende radio-schakelingen
verrichten, alsmede hun gedrag in die schakelingen, zullen later
worden besproken. Voorlopig willen we ons uitsluitend bezig
houden met de eigenschappen, die de capaciteiten zélf bezitten.

139

De grootte-orde van de capaciteiten, die in de verschillende schake
lingen gebruikt worden, varieert tussen enkele p F en enkele
F.
Het is ondoenlijk, deze capaciteiten overeenkomstig fig. 45 bol
vormig uit te voeren, daar men dan voorwerpen van veel te grote
afmetingen zou verkrijgen. Immers, het aantal cm capaciteit komt
overeen met het aantal cm straal van de bol, die deze capaciteit
vertegenwoordigt Men is daarom overgegaan tot een andere con
structie, waarbij het mogelijk is, een grotere capaciteit onder te
brengen in een kleinere ruimte. De uitvoering hiervan is afgebeeld
in fig. 54. Twee geleidende lichamen a en b (in dit geval vlakke
platen) zijn tegenover elkaar geplaatst en
verbonden met de klemmen van een stroom
F
bron Wanneer men die platen elk op zich
zelf beschouwt, dan blijken ze slechts een
uiterst geringe capaciteit te bezitten. Be
schouwt men daarentegen de werking, die
b
a
de platen ten opzichte van elkander be
zitten, dan verkrijgt men een geheel andere
uitkomst. Zo wordt in fig. 54 plaat a posi
tief en plaat b negatief geladen, omdat ze
respectievelijk met de plus- en de minklem
Fig. 54.
van de stroombron in verbinding staan.
De positieve lading op plaat a, oefent op
de negatieve lading van plaat b een aantrekkende werking uit (zie
fig. 516). Dezelfde invloed heeft de negatieve lading van plaat b,
op de positieve lading van plaat a. Het gevolg hiervan is, dat de
platen wederzijds eikaars lading bevorderen, waardoor ze dus elk
méér lading gaan opnemen. Dit verhoogt echter weer de invloed,
die de ladingen op elkaar uitoefenen en daardoor nemen de platen
elk wéér meer lading op enz. enz. Hoewel er een grens bestaat
voor de ladingen, die de platen kunnen opnemeri, volgt toch uit
het bovenstaande, dat, bij een bepaalde spanning V, de lading Q
zéér groot zal worden. Dit verklaart, overeenkomstig form. 35, de
grote capaciteit van dit stelsel.
Het steeds toenemen (tot een zekere grens) der ladingen, brengt de
electriciteit op de platen in een verdichte toestand. Een ander
woord voor ,,verdichten” is „condenseren”, Men noemt daarom
de inrichting, zoals die in fig. 54 afgebeeld is, een condensator.
Het is niet strikt noodzakelijk, dat een condensator plaatvormig is,
want stééds, wanneer twee geleidende lichamen (onverschillig welke
vorm deze mogen hebben), van elkander gescheiden worden door
een isolator, wordt er een condensator gevormd. Dit heeft tot ge
volg, dat capaciteiten wel eens daar optreden, waar men ze niet
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wenst. (Zo b.v. tussen de draden van een stuk snoer, of tussen de
windingen van een spoel). Dergelijke capaciteiten, waarvan het
geenszins de bedoeling is, dat ze zullen optreden, maar die, als
gevolg van de wijze, waarop de voorwerpen gemaakt worden,
aanwezig zijn (zij het ook in geringe mate), noemt men parasitairecapaciteiten. In sommige gevallen, die we later zullen leren kennen,
kunnen parasitaire-capaciteiten de werking van een schakeling zeer
ernstig beïnvloeden. In die gevallen dient men, bij de constructie
van de verschillende onderdelen, hiermede wel degelijk rekening te
houden. Als voorbeeld noemen we de electronenbuizen, spoelen
en transformatoren, die in radiotoestellen gebruikt worden. In
andere (verreweg de meeste) gevallen daarentegen, hebben parasi
taire-capaciteiten niet de minste betekenis.

Hoewel het, zoals hiervoor werd gezegd, niet noodzakelijk is, dat
de geleiders van een condensator plaatvormig zijn, worden ze toch
wel bijna altijd in die vorm uitgevoerd. Men doet dit, omdat het
de meest gunstige vorm is, want met platen kan men in de
kleinste ruimte de grootste capaciteit onderbrengen. De platen of
geleiders van een condensator worden ook wel de bekleedsels ge
noemd. De isolerende middenstof, die zich tussen de platen be
vindt, draagt de naam diëlectricum. Overeenkomstig de beschrijving,
die we hierboven van een condensator gegeven hebben, zou men
hem algemeen kunnen definiëren als ftvee goede geleiders, gescheiden
door een isolator.

Om de verschijnselen, die zich bij het laden en ontladen van een
condensator voordoen, nader te leren kennen, bepalen we ons tot
fig. 55, waarin een condensator
C schematisch voorgesteld is.
G
Vóór en achter de condensator
C
zijn meters geplaatst, die een
geven, zodra er een
-6'0 o—, uitslag
f 2 3
stroom doorheen gaat (galvano
meters). Bovendien bevindt zich
in de stroomkring een enkelpoR
lige omschakelaar, die in drie
verschillende standen geplaatst
Fig. 55.
kan worden. In stand 1 staat de
condensator, via de meters en
een weerstand R, aangesloten op een stroombron. Deze veroor
zaakt, op de reeds omschreven manier, een lading op de conden
sator, hetgeen men op de meters kan waarnemen, doordat ze beide
een uitslag geven. Hierbij valt op te merken, dat de uitslagen van

juinnjuu-
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de meters precies even groot en naar dezelfde kant gericht zijn.
Bovendien zal men waarnemen, dat het stroomverschijnsel van zeer
korte duur is; weliswaar houdt dit verband met de grootte van
C en /?, maar in het algemeen verloopt het laden in een zeer
korte tijd.
Overeenkomstig de polariteit van de stroombron is genoemde stroom,
die de laadstrootn van de condensator heet, aangegeven met de
vol-getekende pijlen. Dat de meters precies dezelfde aanwijzing
vertonen, is eigenlijk vanzelfsprekend, want het zijn dezelfde electronen, die van het rechter bekleedsel afgenomen en aan het linker
bekleedsel toegevoerd worden. Dit eïectronent ransport wordt ver
oorzaakt door de EMK van de stroombron. Het blijkt volgens
deze verklaring dan ook niet mogelijk te zijn, tijdens het laden,
op de ene plaat méér electronen te brengen, dan er van de andere
plaat afgehaald worden. Om deze reden is het onjuist om te zeggen,
dat een condensator aan één kant geladen wordt. Immers, wat er
op de ene plaat bij komt en wat er van de andere plaat af gaat,
is slechts één en dezelfde electronenverplaatsing. Dit gehele ver
schijnsel heet het laden van de condensator. Wel kan men, door
omkering van de polen van de stroombron, het laden in een andere
richting doen plaats vinden. Dit is het dan ook eigenlijk wat be
doeld wordt, wanneer men (foutief) zegt, dat de condensator aan
de ene kant of aan de andere kant geladen wordt. De juiste uit
drukking hiervoor is echter, dat de condensator in de ene of in de
andere richting geladen wordt. Zoals reeds in § 1 gezegd werd,
is ook hier weer duidelijk gebleken, dat een stroombron geen elec
tronen maakt of levert, maar dat zij slechts de beweging ervan
veroorzaakt. Men moet de zaak dus zo begrijpen, dat er tijdens
de lading geen nieuwe electriciteit in de kring gebracht wordt,
maar dat ieder electron, dat er bij de ene plaat wordt opgebracht,
van de andere plaat is afgenomen. Dit is het, wat de EMK van
de stroombron doet.
Wanneer men de uitslagen van de meters precies had kunnen
volgen, dan zou men gezien hebben, dat direct bij het plaatsen
van de schakelaar op stand 1, de meters hun grootste uitslag gaven,
om onmiddellijk hierna, eerst vlug en daarna steeds langzamer, op
nul terug te vallen. De tijd, waarin dit alles geschiedt, wordt be
paald door de grootte van C en van R. Hoe groter C is, des te
langer duurt het, eer de condensator geladen is; ook zal het laden
langer duren naarmate R groter is.
Men kan het verloop van de laadstroom als volgt beredeneren.
Bij het inschakelen, als de condensator leeg *) is, en het laden nog
•) Met „leeg" wordt bedoeld, dat het potentiaalverschil tussen de platen nul is.
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beginnen moet, wordt de weerstand uitsluitend gevormd door
i

.

V

R en dan geldt voor de laadstroom, dat: / = —, waarbij V de klem-

spanning van de stroombron voorstelt. Zodra echter het laden begon
nen is, neemt de condensator zélf ook een spanning aan, die we ter
onderscheiding Vc zullen noemen. Deze V, is vanzelfsprekend tegen
gesteld gericht aan V; staat in oppositie ten opzichte van V.
Wanneer men dit niet onmiddellijk inziet, kan men het verschijnsel
vergelijken met het volgende. Wanneer men een fietsband volpompt,
dan ontstaat er in de band een vulling of lading van lucht en daar
door neemt de lucht in de band een spanning aan, die tegengesteld
gericht is aan de kracht, die uitgeoefend moet worden om de pomp
in beweging te brengen. Hierbij vergelijken we dus de spanning
van de lading (lucht) met Vc en de kracht, waarmede de pomp
werkt, met de V van de stroombron. Ieder zal uit ervaring weten,
dat het volpompen eerst gemakkelijk gaat en daarna steeds moei
lijken Wanneer de band maar sterk genoeg is, dan zal er zelfs
een ogenblik komen, waarop men de pomp in het geheel niet meer
kan bewegen. Op dit tijdstip is de fepenspanning van de lucht in
de band gelijk geworden aan de kracht, die men op de pomp uit
oefent. Keren we van deze analogie weer terug tot de condensator,
dan volgt uit een en ander de formule, waardoor de laadstroom
wordt bepaald. Uit die formule kunnen we tevens een indruk
krijgen van het verloop van de laadstroom.
De spanning, waardoor de stroom bepaald wordt, is bij het in
schakelen gelijk aan V, maar onmiddellijk na het inschakelen treedt
F, op, die de spanning V tegenwerkt. Van dit moment af wordt
V
dus de laadstroom niet meer bepaald door de formule ƒ = —,

maar door I

v—v.

Hoe meer het laden vordert, des te meer
R
nadert F<■ de waarde van F en des te kleiner wordt /. Theore
tisch wordt / eerst na oneindig lange tijd nul; in werkelijkheid
echter daalt /, vrij spoedig na het inschakelen, bijna tot nul, zodat
men dan practisch rekenen kan dat
gelijk aan V geworden is.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de lijn, die het verloop van de
laadstroom voorstelt, beginnen moet met een maximum waarde,
welke afhankelijk is van de laadspanning en van de weerstand in
de kring. De manier waarop deze lijn daalt, is aanvankelijk het
snelst en daarna steeds langzamer, zodat een holle gebogen lijn
ontstaat. Figuur 56 toont het verloop van de laadstroom van een
condensator, die geladen wordt met een spanning van 25 V via
een weerstand van 1000 ft. De begin waarde van de laadstroom

I
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25
V
is derhalve: / — —= 25 mA. Verder blijkt uit de figuur,
1000
dat het laden van die condensator circa 6 sec. duurt.
Op de manier, zoals die in figuur 16 werd aangegeven, kan men
uit fig. 56 ook de hoeveelheid electriciteit (Q) aflezen, die zich tijdens
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Fig. 56.
het laden in de kring verplaatst. Dit is de lading (Q = l • t) van
de condensator. We merken hierbij op, dat onder de „lading”
alleen moet worden verstaan, het electronenfransporf dat, buiten de
condensator om, van de ene plaat naar de andere plaats vindt.
Wanneer er dus een zeker aantal electronen van de ene plaat af
gaan en er bij de andere plaat weer opstromen, dan is de lading
niet gelijk aan tweemaal dit aantal electronen, doch slechts één
maal dit aantal. Deze lading wordt in de figuur aangegeven door
het oppervlak, dat begrensd wordt door de beide assen en de
kromme lijn, die het verloop van de laadstroom voorstelt. In fig. 57
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is dit oppervlak gearceerd, terwijl tevens het verloop van de condensatorspanning Vc is getekend. We zien, dat Vc, te beginnen bij
nul, eerst vlug en daarna steeds langzamer stijgt, om eindelijk, als
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het laden beëindigd is, gelijk te worden aan V en dan niet meer
te stijgen. Het punt p, van waar af Vc constant blijft, ligt recht
boven het eindpunt q van de /-lijn. De verdeling langs de verti
cale as, stelt zowel de laadstroom voor in mA, als de condensatorspanning in volts.
Wanneer, op het tijdstip q. de stroom gelijk wordt aan nul, dan
wil dit zeggen, dat van dit moment af de condensator geen lading
meer opneemt en zich dus voor de stroombron gedraagt als een
oneindig grote weerstand. W’e kunnen dit anders uitdrukken door
te zeggen, dat (afgezien van het stroomverschijnsel tijdens het laden)
een condensator de gelijkstroom altijd blokkeert. Daarom wordt
een condensator, wanneer hij speciaal voor dit doel in een schake
ling opgenomen is, een blokkeringscondensator of kortweg blokcondensator genoemd. We merken nadrukkelijk op, dat de naam
6/okcondensator niets te maken heeft met de vorm van de conden
sator, maar dat deze naam uitsluitend verband houdt met de functie,
die de condensator in de schakeling verricht. Iedere condensator
blokkeert de gelijkstroom en zal zich dus in een gelijkstroomkring
als een blokcondensator gedragen.
Uit het voorgaande is dus gebleken, dat. wanneer men een conden
sator via een ampèremeter aansluit op een gelijkstroombron, de
wijzer van de meter slechts éven een uitslag zal geven, om direct
daarna op nul terug te vallen.

We vervolgen nu de schakeling uit fig. 55 en zetten de schakelaar
op het tweede contact. De kring is nu verbroken, waardoor de
spanning V geen invloed meer op de kring uitoefent. Daar, als
gevolg van de onderbreking, de lading op de condensator naar
alle zijden geïsoleerd is, kan zij er niet van af en blijft de conden
sator zijn lading behouden. Hoe lang de condensator in staat is
zijn lading vast te houden, hangt geheel af van de isolatieweerstand
van het diëlectricum. Wanneer het diëlectricum volmaakt was, dus
een oneindig grote isolatieweerstand bezat, dan zou de condensator
nimmer zijn lading verliezen. In werkelijkheid echter is de grootte
van de Risul. eindig, zodat de condensator op den duur toch zijn
lading verliest. Bepalen we ons echter tot een betrekkelijk korte
tijd, dan is de fout, die we maken, niet groot, wanneer we zeggen,
dat de lading op de condensator bewaard blijft. In dit verband is een
condensator te beschouwen als een lichaam, dat in staat is een hoe
veelheid electriciteit in zich op te nemen en vast te houden. Een con
densator is dus eigenlijk een reservoir voor de electriciteit. De wijze,
waarop dit reservoir de electriciteit opneemt, respectievelijk afgeeft,
blijkt, volgens fig. 57, aanvankelijk snel en daarna steeds langzamer
plaats te vinden. In verband met het hieruit voortvloeiende gedrag,

1
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wordt een condensator ook wel aangeduid als een elastisch reservoir.
Plaatsen we in fig. 55 de schakelaar in stand 3, dan is de kring
wederom gesloten, waarbij de weerstand R, via de meters, aange
sloten is op de geladen condensator. Deze gaat zich nu ontladen.
De ontlaadstroom is hierbij tegengesteld gericht aan de laadstroom.
Dit is in fig. 55 aangegeven met de gestreepte pijlen. Daar nu
alléén de condensatorspanning in de keten werkzaam is, wordt de

ontlaadstroom te allen tijde bepaald door de formule /

TTln

het begin van de ontlading is V c het grootst en naarmate de con
densator zijn lading verliest, neemt ook Vc af- Het verloop van
de ontlaadstroom zal derhalve overeenkomen met dat van de laad
stroom, zoals werd aangegeven in fig 56. Wanneer we tijdens het
ontladen de meters gadeslaan, dan zien we, dat de wijzers op
dezelfde manier uitslaan als tijdens het laden, echter in tegengestelde
richting. Hieruit valt af te leiden, dat, mits de isolatie tussen de
platen volkomen is. de hoeveelheid electriciteit, die bij het ontladen
vrijkomt, even groot is als de hoeveelheid electriciteit, die tijdens
het laden op de condensator werd gebracht.
Samenvatting:
Een condensator wordt gevormd door twee goede
geleiders, waartussen zich een isolator bevindt;
deze middenstof heet het diëlectricum.

Overeenkomstig zijn gedrag, zou men een conden
sator ook een verdichter of een elastisch reservoir
voor de electriciteit kunnen noemen.

Parasitaire capaciteit is de capaciteit, die een lichaam
bezit, als gevolg van zijn constructie, terwijl het niet
de bedoeling was dat deze hierbij zou optreden.

Sluit men een condensator, via een meter, op een
gelijkstroombron aan, dan zal de meter even een
uitslag geven en onmiddellijk daarna op nul terug
vallen.
Een condensator blokkeert gelijkstroom.
De lading van een condensator wordt veroorzaakt
door een electronenverschuiving, waarby er op de
ene plaat evenveel electronen bij komen, als er van
de andere plaat af gaan.

Een condensator is in staat, zijn lading geruimen
tijd vast te houden.
Bij het ontladen komt er evenveel electriciteit vry,
als er bij het laden op de condensator is gebracht.

Het laden van een condensator duurt zolang, totdat
zyn spanning gelijk is geworden aan die van de
stroombron, waarop hy staat aangesloten.
10
OosterwUk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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§ 35. Het electrisch veld bij een condensator.
In § 32 werd het verloop van het electrisch veld, dat om geladen
lichamen ontstaat, nader omschreven. Fig. 51d toont het verloop
van de electrische krachtlijnen bij een plaatvormige condensator.
Daar de platen, bij een geladen condensator, altijd tegengestelde
potentialen bezitten, zullen de ladingen op de platen steeds een
aantrekkende werking op elkaar uitoefenen, hetgeen zich in de
figuur kenmerkt, doordat de krachtlijnen rechtstreeks van de ene
plaat naar de andere verlopen. Zo ontstaat er tussen de platen
van een condensator een krachtig electrisch veld. Omdat de platen
geacht worden volkomen vlak te zijn en evenwijdig aan elkaar te
lopen, zal de dichtheid (aantal krachtlijnen per cm-) van het veld
tussen de platen overal dezelfde zijn. Men spreekt in zo’n geval
van een homogeen veld. Hoe dichter de platen bij elkaar gebracht
worden, des te sterker wordt het electrisch veld tussen de platen
en des te zwakker wordt het veld buiten de platen. Voor een
normale condensator, waarbij de platen in den regel vrij dicht bij
elkaar staan, kunnen we het veld buiten de platen meestal wel
buiten beschouwing laten, omdat de sterkte hiervan, in vergelijking
tot de sterkte van het veld tussen de platen, zeer klein is.
In fig. 58 is een geladen condensator afgebeeld, waarbij alleen het veld tussen de
platen aangegeven is *). Reeds in § 32
t
werd gezegd, dat de richting van het elec
trisch veld gerekend wordt van plus naar
min; in fig. 58 is deze veldrichting met een
Fig. 58.
pijl aangegeven.
Behalve de manier waarop in § 32 de veld
sterkte omschreven werd, en wel als de kracht (in dynes) die op
een eenheidslading werkzaam is en die symbolisch voorgesteld
wordt door het aantal krachtlijnen dat door 1 cm- gaat, loodrecht
op de krachtlijnenrichting gemeten, kan men de veldsterkte ook
nog op een andere manier omschrijven. Wanneer men n.1. bedenkt,
dat veldsterkte slechts een begrip is, dat dient om aan te tonen,
hoe groot de kracht is, die twee ladingen op elkaar uitoefenen, dan
zal men gemakkelijk inzien, dat de veldsterkte tussen twee geladen
lichamen bepaald wordt door de afstand tussen de lichamen en door
de potentiaal van de ladingen op die lichamen. Met betrekking
tot de plaatvormige condensator wil dit zeggen, dat de veldsterkte
tussen de platen omgekeerd-evenredig is met de plaatafstand en
recht-evenredig is met het potentiaalverschil tussen de platen. Zo
•) Alleen om der wille van de duidelijkheid is de plaatafstand veel te groot
getekend.
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zal een verhoging van het potentiaalverschil tot gevolg hebben,
dat de ladingen op de platen groter worden en dus ook de kracht,
die de ladingen op elkaar uitoefenen, derhalve betekent dit een
verhoging van de veldsterkte. Laat men de spanning constant en
brengt de platen dichter bij elkaar, dan wordt óók de kracht die
de ladingen wederzijds op elkaar uitoefenen groter en ook dit be
tekent dus een toename van de veldsterkte *). Omdat, zoals reeds
gezegd werd, de veldsterkte recht-evenredig is met het potentiaal
verschil tussen de platen en omgekeerd-evenredig met hun onder
linge afstand, is het ook mogelijk, om als maat voor de veldsterkte
het quotiënt van spanningsverschil in volts en plaatafstand in cm
te gebruiken. Dit quotiënt heet het aantal volt per centimeter. Als
in fig. 58 de plaatafstand 0,8 cm bedraagt en het spanningsverschil
tussen de platen is b.v. 1200 V, dan komt dit overeen met een
, ,
,
1200 V
1500 V/cm.
veldsterkte van ——-----0,8 cm
Men kan de aanwezigheid van het electrisch veld en het verloop
van de electrische krachtlijnen proefondervindelijk aantonen; daar
toe vervolgen we het in fig. 59 aangegeven experiment. Twee
platen a en b zijn aangesloten op een hoge spanning b.v. 10000 V.
Tussen de platen a en b zijn twee andere platen p en q geplaatst,
die in verbinding staan met een
9
P
Q
b
a
voltmeter. Laatstgenoemde wordt
verondersteld een oneindig hoge
weerstand te bezitten, zodat er in
het geheel geen stroom door heen
gaat **). Het zal nu blijken, dat
de voltmeter een uitslag vertoont,
ondanks het feit, dat er geen enkele
draadverbinding tussen de platen
a en p en de platen q en b be
Fig. 59.
staat. De electrische kracht, die
de oorzaak is van de uitslag van
de meter, moet dus gelegen zijn in de ruimte tussen a en b. Verder
nemen we waar, dat de uitslag van de meter groter wordt, naar
mate de platen p en q verder van elkaar worden verwijderd. In
dien p en a elkander raken en eveneens q en b, dan wijst de
voltmeter het potentiaalverschil tussen a en b aan (in dit geval
10 kV). Brengt men p en q naar elkaar toe, dan wordt de meteruitslag steeds kleiner. Wanneer de afstand tussen p en q gelijk
is geworden aan de helft van de afstand tussen a en b, dan wijst
•) Dat de veldsterkte hier omgekeerd-evenredig is met de afstand en niet
met het kwadraat van de afstand, komt, omdat de krachtlijnen tussen de vlakke
condensatorplaten evenwijdig en op gelijke afstand van elkaar lopen.
«•) Statische voltmeter: wordt later behandeld.
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de meter precies de helft van 10 kV, dus 5 kV aan. Als men p
en q zó dicht naar elkaar toe brengt, dat ze elkander raken, dan
wijst de voltmeter in het geheel niets meer aan.
Uit deze proef is gebleken: le. Dat er tussen a en b electrische
krachten aanwezig zijn, d.w.z. dat tussen a en b een electrisch veld
bestaat. 2e. Dat de potentiaal van het electrisch veld in de rich
ting van de krachtlijnen verloopt.
Met betrekking tot fig. 59 wil dit laatste zeggen, dat alle punten,
die op eenzelfde afstand tot één der platen a of b gelegen zijn,
dezelfde potentiaal bezitten. Zo’n denkbeeldig vlak in een electrisch
veld, waarin alle punten dezelfde potentiaal bezitten, noemt men
een equipotentiaalvlak.
Uit de verklaring, die hiervoor over het electrische veld gegeven
werd, kunnen we nog enkele voor ons belangrijke gevolgtrekkingen
maken. Zo leren we er uit, dat steeds, wanneer tussen twee voor
werpen een electrisch veld werkzaam is, die voorwerpen zich
— ten opzichte van elkaar — zullen gedragen, alsof het een con
densator was. Zulke gevallen doen zich in radioschakelingen veel
vuldig voor. Men noemt dit parasitaire capaciteiten, omdat ze be
staan ten koste van het potentiaalverschil, dat toevalligerwijze tussen
twee lichamen aanwezig is, terwijl het geenszins de bedoeling is,
dat die voorwerpen zich, ten opzichte van elkaar, als condensator
zullen gedragen.
Ook volgt hieruit het omgekeerde, n.1. dat een parasitaire capaciteit
of condensator niet meer als zoodanig werkzaam zal zijn, zodra
men het electrisch veld tusschen de betrokken voorwerpen op de
een of andere manier onderschept.
Daar deze gevolgtrekkingen later voor ons van belang zullen zijn,
willen we met enkele figuren een en ander nader toelichten. Aller,eerst toont fig. 60 een geladen condensator, waarbij een geleidende
vlakke plaat p (evenwijdig aan de platen a en
P
a
b
b) in het veld aangebracht is. Daar deze
plaat electrisch geleidend is, zullen de kracht” lijnen van het electrisch veld er practisch geen
tegenstand in ondervinden. De invloed, die
de platen a en b op elkaar uitoefenen blijft
Fig. 60.
dus, ondanks de aanwezigheid van p. ongestoord doorgaan, De capaciteit van de condensator, die door a
en b gevormd wordt, verandert dus niet door de aanwezigheid van
p. (Stilzwijgend
ijgend 'is
is hierbij verondersteld, dat de dikte van plaat p
te verwaarlozen klein zal zijn t.o.v. de afstand tussen a en b.
In fig. 61 is plaat p verbonden met één der platen van de conden
sator. Dit heeft tot gevolg, dat een deel van de ruimte tussen a en b
kortgesloten komt te staan, n.1. de ruimte tussen p en b. De reden
■

*

149
hiervoor is, dat de electrische krachtlijnen, die tevoren van plaat p
naar plaat b via de tussenliggende ruimte verliepen, nu hun weg zoeken
p
door de draad die p met b verbindt.
a
3
bb
Tussen a en p blijft het veld bestaan.
Het resultaat zou dus precies hetzelfde
geweest zijn, indien men plaat b dichter
naar plaat a had toegebracht. Immers,
als men p weg denkt, en b op de plaats
zet van p, dan blijft de toestand onver
Fig. 61.
anderd. Volgens de laatst gegeven defi
nitie van de electrische veldsterkte in volt per centimeter, is deze
nu toegenomen, want V is onveranderd gebleven (a en b blijven
n.1. in verbinding staan met de klemmen van de spanningsbron) en
de afstand tussen de platen a en p is kleiner geworden. We zien
hieruit, dat de verbinding van p met één der platen van de conden
sator, de capaciteit doet toenemen.
Tenslotte beschouwen we fig. 62, waarin plaat p met de aarde
verbonden is. Verondersteld wordt, dat a en b met de polen van
een spanningsbron in verbinding staan (b.v. van een batterij). Een
aftakking op de batterij zal met p in verbinding staan en tevens
geaard zijn Stel a is positief ten opzichte van p, dan zullen er
electrische krachtlijnen van a uitgaan naar p; aldaar aangekomen
vervolgen ze hun weg via een deel van de batterij (van de aftak
king naar de pluspool) en treden weer uit a enz. We zien, dat de
krachtlijnen die van a uitgaan, in het geheel geen invloed uit
oefenen op b. Er bestaat dus wel capaciteit tussen a en p, maar
niet meer tussen a en b. Precies hetzelfde geldt voor het andere
deel van de batterij en de ruimte tussen p en b. Er blijkt dus
eveneens capaciteit te bestaan tussen p en b maar wederom niet
p
tussen a en b. Derhalve kan a op b of
a
b
---- omgekeerd b op a geen invloed meer
uitoefenen en dit wil dus tevens zeggen,
~ dat de capaciteit van de condensator,
die oorspronkelijk door a en b werd
gevormd, heeft opgehouden te bestaan.
Hieruit volgt een belangrijke regel, n.1.:
Wanneer men tussen de platen van een
condensator een geaard metalen vlak
aanbrengt, ofwel men verbindt dit vlak
Fig. 62.
met een aftakking op de batterij waarop
a en b aangesloten staan, dan verdivijnt de capaciteit van die condensator daardoor geheel. Later, bij de behandeling van de schermroosterbuizen, komen we op dit verschijnsel terug.
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Samenvatting :
Tussen de platen van een geladen condensator heerst
een electrisch veld.
De veldsterkte is recht-evenredig met het spannings
verschil tussen de platen en omgekeerd-evenredig
met de plaatafstand.
De potentiaal van het electrische veld verloopt in
de richting van de krachtlijnen.
Tussen de vlakke evenwijdige platen van een geladen
condensator is een homogeen veld aanwezig; het veld
buiten de platen is meestal te verwaarlozen.

Plaatst men tussen de platen van een condensator
een derde plaat, dan zal, indien deze nergens mede
verbonden is, de capaciteit niet worden beïnvloed;
indien verbonden met één der condensatorplaten, de
capaciteit worden vergroot; indien verbonden met
de aarde of met een aftakking op de spanningsbron,
de capaciteit geheel worden opgeheven.
§ 36.

Serieschakeling van condensatoren.

Evenals dit met weerstanden het geval is, kunnen ook condensatoren in serie geschakeld worden. Analoog aan het begrip „ver
vangingsweerstand’’ past men hier het begrip ..vervangingscapaciteit” toe. In fig. 63 is een serieschakeling afgebeeld van een drietal
condensatoren, die we ter onderscheiding van elkaar hebben aangeduid met C,, C2 en C3. Deze serieschakeling staat aangesloten
op een spanning J7, die zich op de een of andere manier over
de condensatoren verdeelt. Er
vindt
dus
spanningsdeling
plaats (denk aan de potentiometer). De delen, waarin zich
de spanning V verdeelt, zijn
in de figuur aangegeven met V,,
V.> en V Het spreekt wel haast
vanzelf,
dat de onverdeelde
I
i
I
I
spanning V gelijk moet zijn aan
>
i
I
de som van de spanningen,
waarin zij zich verdeeld heeft
Fig. 63.
(deelspanningen), Hieruit volgt
de vergelijking

cf Jli £
r

v = vt +K2 + r3 (I)
Met betrekking tot de hoeveelheid electriciteit (Q), die door iedere
condensator opgenomen wordt, kunnen we de volgende redenering
volgen. Wanneer er tijdens het laden een zeker aantal electronen
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aan het linker bekleedsel van C( toegevoerd wordt, dan drukt dit
(via het electrisch veld van C() van het rechter bekleedsel evenveel
electronen af. Deze verplaatsen zich weer naar het linker bekleedsel
van C„, om daar opnieuw een even groot aantal electronen van
het rechter bekleedsel af te drukken. Dit aantal, dat op het linker
bekleedsel van C3 terecht komt, drukt er aan de rechter kant weer
een even groot aantal electronen van af. Het eind van de rekening
is dus, dat er evenveel electronen C3 verlaten, als er aan Cx worden
toegevoerd, hetgeen natuurlijk ook omgekeerd geldt. Tevens leren
we uit deze beschouwing, dat op iedere condensator de electronenverschuiving even groot geweest is. Dit laatste komt hierop neer,
dat bij serie-geschakelde condensatoren, de lading op iedere con
densator even groot is, ook al hebben de condensatoren verschil
lende capaciteitswaarden. Er is dus bij serieschakeling slechts sprake
van één enkele lading Q.
Noemen we nu de lading, die de condensatoren opnemen, Q, dan
kunnen we, door gebruik te maken van form. 34, het verband
tussen de lading, de capaciteit en de spanning voor elk der con
densatoren afzonderlijk als volgt weergeven :

= 2. v = Q_. F =/2
c, - c., 3 c3
Gebruik makende van het begrip vervangingscapaciteit, kunnen we
de drie condensatoren uit fig. 63 door één enkele condensator ver
vangen, waarop de spanning F' werkzaam is en die wederom
dezelfde lading Q opneemt. Dit alles, gesubstitueerd in de hiervoor
genoemde vergelijking (I), geeft tot resultaat:

Q zz<2 ,2 | <2
Cveru.

C(

C2

Co

Delen we tenslotte het linker en rechter lid door de gemeenschap
pelijke factor Q, dan krijgen we de formule, die ons in staat stelt,
de vervangingscapaciteit te berekenen van een aantal in serie ge
schakelde condensatoren, n.1.:

i
Cverv.

C, ^C2^C3

36

In woorden: Bij serie-geschakelde condensatoren is de omgekeerde
tvaarde van de vervangingscapaciteit, gelijk aan de som van de
omgekeerde tvaarden van de afzonderlijke capaciteiten.

Voorbeeld.
Men schakelt een viertal condensatoren in serie, waarvan de capa
citeiten respectievelijk bedragen: 0,003 ,^-F; 1800 cm; 6000 pF en
0,009 'z F. Hoe groot is de vervangingscapaciteit ? (We gebruiken
de cm hier alleen ter oefening).
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Oplossing.

Geg.: C, == 0,003 ,'z F; Cn = 1800 cm ; C3 = 6000 p F; C4 = 0,009 'z F.
Gevr.: Cverv.
Om form. 36 te kunnen toepassen, dienen we de capaciteiten alle
in dezelfde eenheden uit te drukken. Kiezen we de eenheid p F,
dan bedragen de waarden van de capaciteiten respectievelijk:
Cj = 3000 p F : C . = 2000 p F; C3 = 6000 p F; C4 — 9000 p F.
Deze waarden ingevuld in de formule, geeft:
1
1
1
1
1
Cverv. ~ 3000 + 2000 + 6000 + 9000 —
6
9
3
2
20
18000 + 18ÖÖÖ" + 18000 + 18000 — 18000“

+

De waarde van de vervangingscapaciteit vinden we door omkering
18000
van de gevonden uitkomst, dus Cverv = —
- = 900 p F.
20

Voorbeeld.
Welke condensator zou men met een condensator van 8 /z F in
serie moeten schakelen, om een vervangingscapaciteit te verkrijgen
van 4 ,'z F ?
Oplossing.

Geg.: Cj = 8 pt F; Cverv. - 4 <z F. Gevr.: Cn.

111
1
Wederom passen we form. 36 toe en schrijven: —
Cverv.
C
C,i ”1” C-2
Hieruit lossen we de term waarin C 2 voorkomt op en krijgen dan:
1 _ 1
1
G2
Cverv. Gj
2
1
1
1
1
1
Ingevuld:
Cn ~ 4
8
8
8 “ 8
Ter verkrijging van de vervangingscapaciteit moeten we de ge
vonden uitkomst omkeren (dit laatste vooral nimmer vergeten!)
We krijgen dan Cverv. = 8 ,/z F.
Wanneer men in de bovenstaande voorbeelden de waarden van
Cverv. vergelijkt met de waarden, die elk der condensatoren afzonder
lijk bezitten, dan ziet men, dat Cverv. steeds kleiner is, dan de
kleinste der in-serie-geschakelde condensatoren.

Past men form. 36 toe, op een serieschakeling van slechts twéé
condensatoren, dan kan men hiervoor een eenvoudiger uitdrukking
vinden. Men verkrijgt dan:

i

JL

Cverv. ~ C,

1 —

~c
C.1

^2

C-

c2
C

i

’t’

1
'C2

Hieruit volgt voor de vervangingscapaciteit:

14~ ^->
Ct *C2
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Cuerv.

Ci ' C1-»

37

C, +C2

In woorden: Bij serieschakeling van slechts twéé condensatoren,
vindt men de vervangingscapaciteit, door het product van hun
capaciteiten te delen door hun som.
Nadrukkelijk merken we nogmaals op, dat deze formule uitsluitend
geldt voor een serieschakeling van twéé condensatoren en dat zij
dus niet van toepassing is, op drie of meer condensatoren in serie.
Wil men bij een serieschakeling van een groter aantal condensa
toren form. 37 tóch gebruiken, dan kan dit wel, mits men zich
maar telkens beperkt tot slechts twéé condensatoren. Door dus
steeds opnieuw twee condensatoren door één enkele te vervangen,
vermindert men de schakeling telkens met één condensator, zodat
op den duur slechts één enkele condensator overblijft.

Voorbeeld.
Wanneer vier condensatoren, respectievelijk 20, 30, 4 en 6 ,'z F, in
serie geschakeld staan, hoe groot is dan de vervangingscapaciteit?
Oplossing.

Geg.: O, = 20 p, F; C5 = 30,u F; C3 = 4 'z F; C4 = 6 M F.
Gevr.: C eert'.
Voor C, en C„ kunnen we één enkele condensator in de plaats
o „
C, • Cn
20-30
600
—------= 12
,'z F.
stellen, ter waarde van
20
30 = 50
Noemen we deze vervangingscapaciteit C5, dan bestaat nu de
serieschakeling uit Cr> = 12 ,'z F, C3 = 4 z F en C4 = 6 P F. Nemen
we nu weer C5 en C3 tezamen, dan vinden we hiervoor: Cverv. =
O • (7 12-4
48
— —5---- 8_ =----------- —
= 3 ac F; deze noemen we Cr. We hebben nu
C5-j-C3
12 4-4
16
de schakeling teruggebracht tot de serieschakeling van C6 = 3 'z F
en C4 = 6 /z F. Voor deze twee vinden we tenslotte:
_ C„ • £,
3 • 6 _ 18
l’erv- - c04-c;-34-6- 9

2 p F.

Later zullen we weleens met een schakeling te maken krijgen,
waarbij een tweetal condensatoren in serie geschakeld staan, waar
van de ene een zéér kleine capaciteit bezit t. o. v. de andere. In
verband hiermede merken we op, dat in zo’n geval de vervangings
capaciteit nagenoeg gelijk is aan de capaciteit van de kleinste con
densator. Men ziet dit gemakkelijk in, aan de hand van form. 37.
Wanneer daarin b.v. C, zéér klein is t. o. v. C2, dan maakt het
weinig verschil, of men in de noemer van de breuk C , + C2
schrijft, dan wel alléén C>- Doet men dit laatste, dan verandert
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Q • C.»
de formule in: Cvcrv.— —~—r=CI. Inderdaad blijkt hieruit, dat
C* 2

de vervangingscapaciteit in dat geval practisch gelijk is aan de
capaciteit van de kleinste condensator.

Schakelt men een aantal condensatoren in serie, die alle even groot
zijn, dan vindt men voor de waarde van Cvenr. eveneens een bij
zondere uitkomst. W^e zullen dit met een getallen-voorbeeld aan
tonen. Veronderstel, dat men vier condensatoren heeft, elk met
een capaciteit van 3 /z F, dan vindt men de vervangingscapaciteit,
door toepassing van form. 36, als volgt:

_1__ 1
Cueir.

C]

.1

, 1

,

1

1

1

1

1

4

1 C
3
r +
r3 +1 C.|
r -^+ï+^+
3
3
3Q — 3

1 Co

Het omgekeerde van deze uitkomst is dan de waarde van de ver
vangingscapaciteit en hiervoor vinden we, dat Cverv. = -J F. Van
deze breuk stelt de teller de capaciteit van één condensator voor,
terwijl de noemer aangeeft, hoeveel condensatoren er in serie staan.
We kunnen hieruit de volgende regel afleiden:
Schakelt men een aantal gelijke condensatoren in serie, dan vindt
men de vervangingscapaciteit, door de capaciteit van één enkele
condensator te delen door het aantal condensatoren, dat in serie
geschakeld staat.

Opmerking :
Wanneer men de formules 36 en 16 eens met elkander vergelijkt
en eveneens de formules 37 en 17, dan zal men een zekere ge
lijkenis kunnen constateren. We zien hieruit, dat condensatoren
die in serie geschakeld staan, wat betreft de berekening van de
vervangingscapaciteit, zich volkomen eender gedragen als weer
stonden, die parallel geschakeld staan.

Samenvatting:
Wanneer condensatoren in serie geschakeld staan,
krijgen ze steeds alle dezelfde lading, ook al zün
hun capaciteiten ongelijk van grootte.
Bij serieschakeling van condensatoren, is het omge
keerde van de vervangingscapaciteit, gelijk aan de
som van de omgekeerde waarden van de afzonder
lijke capaciteiten.
De vervangingscapaciteit van een serieschakeling
van condensatoren is altijd kleiner, dan de kleinste
capaciteit der in-serie-geschakelde condensatoren.
De vervangingscapaciteit van slechts twéé in-serie-
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geschakelde condensatoren, is gelijk aan het product
van hun capaciteiten, gedeeld door hun som.

Wanneer in een serieschakeling van condensatoren
een condensator voorkomt, waarvan de capaciteit
véél kleiner is dan die der andere condensatoren,
dan is de vervangingscapaciteit practisch gelijk aan
.1.. x.. ....
..... .1:.. 1 -1...... ,1
de
capaciteit van
die kleinste condensator.
Een aantal gelijke condensatoren, in serie geschakeld,
hebben een vervangingscapaciteit, die gelijk is aan
het zoveelste gedeelte van de capaciteit van één
enkele condensator, als er condensatoren in serie
staan.
De vervangingscapaciteit van condensatoren, die in
serie staan, wordt op gelijke wijze berekend, als de
vervangingsweerstand van weerstanden, die paral
lel staan.

§ 37.

Spanningsdeling bij serie-geschakelde condensatoren.

Reeds werd in de vorige paragraaf opgemerkt, dat bij een serie
schakeling van condensatoren, die op een spanning van V volt
aangesloten staan, een zodanige spanningsdeling plaats vindt, dat
de som van de deelspanningen V (, V2 enz. steeds gelijk is aan
de onverdeelde spanning V. Het is echter in sommige gevallen
van belang om te weten, hoe groot die deelspanningen afzonderlijk
zijn. We kunnen die vinden uit het verband, dat er bestaat tussen
de capaciteiten C{, C 2 enz., die in serie geschakeld staan en de
spanningen V ,, V 2 enz., die aan hun respectievelijke klemmen
optreden. Hiervoor schreven ■we reeds eerder:

=J?. v = (?

ca

c.,’

Voor de onderlinge verhouding van de deelspanningen
we hieruit de volgende evenredigheid afleiden:

kunnen

£.£.2_
r, ://2 .7/ 9 =c.c/c,
Deze evenredigheid kunnen we vereenvoudigen, door in het rechter
lid alle termen te delen door de gemeenschappelijke factor Q. We
krijgen dan de formule:

1 . JL._L_

Cj

Co

C3

38

In woorden: Wanneer condensatoren in serie geschakeld staan,
dan verhouden zich de spanningen aan hun klemmen, als de om
gekeerde waarden van hun capaciteiten.
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Voorbeeld.

Vier condensatoren, waarvan de capaciteiten respectievelijk 6, 8,
4 en 12 F bedragen, staan in serie aangesloten op een spanning
van 120 V. Hoe groot is de spanning aan de klemmen van iedere
condensator afzonderlijk?
Oplossing.

Geg : Cx == 6 /z F; C2 = 8 ;z F; C3 = 4 .u F; C. = 12 F; V = 120 V.
Gevr.: V x, V z, V3 en V4.
We passen form. 38 toe en vinden:
V •V • V •V
1
1
1
1
—•—■— 1
■•
• = • * - C, ■ C.
C? ■ C3 • C, - 6 • 8 • 4 12
4
3
6
2
= 24 : 24 : 24 : 24- V, : V2 : V3 :
= 4: 3:6:2.
Daar 4-|-3-}-64-2 = 15, vinden we voor de afzonderlijke spanningen:
4
4
3
1
V . = —- • V = — . 120 = 32 V; Vn = — • V = - • 120 = 24 V;
15
15
15
5
6
2
2
2
^3 = — • V = - • 120 = 48 V; V. = — • V = —- • 120 = 16 V.
15
5
1
15
15

Zijn bij een serieschakeling van condensatoren alle capaciteiten
even groot, dan zal men gemakkelijk, met behulp van form. 38
kunnen inzien, dat iedere condensator het zoveelste gedeelte van
de gehele spanning krijgt, als er condensatoren in serie staan. Zo
zullen vijf gelijke condensatoren, onverschillig welke capaciteit ze
bezitten (mits even groot), aangesloten op een spanning van 600 V,
ieder het vijfde gedeelte van deze spanning krijgen, dus elk 120 V.
Wanneer men form. 38 toepast op een serieschakeling van slechts
twéé condensatoren, dan kan men haar belangrijk vereenvoudigen.
Men krijgt dan n.1 :
1
1
C j c..
11
1
hetgeen weer
Hierin kan men —— : —— vervangen door —
1 ’
C/ j O •>
C/ |

r,: v2

c,

of op een andere manier geschreven, C2:Cr
c.’
Keren we wederom terug tot onze formule, dan vinden we hiervoor:

gelijk is aan

F, :r2 = C2:C1

39

In woorden: Bij een serieschakeling van slechts twéé condensa
toren, verhouden zich de spanningen aan hun klemmen, omgekeerd
als de waarden van hun capaciteiten.
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Met nadruk merken we op, dat form. 39 alléén van toepassing is,
op een serieschakeling van slechts twee condensatoren. Voor drie
of meer condensatoren, moet form. 38 gebruikt worden.
Voorbeeld.
Twee condensatoren, respectievelijk 2 en 6 micro Farad, staan in
serie aangesloten op een spanning van 100 V. Welke spanning krijgt
iedere condensator ?

Oplossing.
Geg.: Cl=2/zF; C2 = 6'zF; V = 100V. Gevr.: Vt en V2.
Daar C x driemaal zo klein is als C,, zal de spanning aan zijn
klemmen driemaal zo groot zijn als de spanning aan de klemmen
van C
Dit volgt uit form. 39. We krijgen dus : V = 3 • V — a • 100 =
75 V en
“ V„
V = 1 • V = 1 • 100 = 25 V.

Opmerking :
Vergelijkt men de formules 38 en 18 met elkander en eveneens
de formules 39 en 19, dan zal men dezelfde gelijkenis opmerken
als die, waarop in de vorige paragraaf gewezen werd, met betrek
king tot de formules 36 en 16, resp. 37 en 17. We zien hieruit,
dat het gedrag van condensatoren die in serie staan, wat betreft
de berekening van de spanningsdeling, geheel analoog is met weer
standen, die parallel geschakeld staan.
Samenvatt ing:

Bij condensatoren, die in serie staan, verhouden zich
de spanningen als de omgekeerde waarden van de
capaciteiten.
Voor twéé condensatoren in serie geldt, dat de
spanningen omgekeerd evenredig zijn met de capa
citeiten.

Schakelt men een willekeurig aantal gelijke con
densatoren in serie, dan krijgen ze alle dezelfde
spanning, onverschillig hoe groot hun capaciteiten
zijn, mits onderling aan elkaar gelijk.
De spanningsdeling bij condensatoren in serie wordt
op dezelfde manier berekend, als de stroomdeling
bij weerstanden, die parallel staan.
§ 38.

Parallelschakeling van condensatoren.

Evenals dit bij weerstanden het geval was, geldt ook voor conden
satoren, dat ze parallel geschakeld staan, wanneer ze op dezelfde
spanning zijn aangesloten.
In fig. 64 is de parallelschakeling van een drietal condensatoren
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afgebeeld, respectievelijk aangeduid met C C., en C3. Deze staan
aangesloten op een spanning I7. Voor elk der condensatoren kan
men nu de lading, die ze opnemen, overeenkomstig form. 34 uitdrukken, in het product van de spanning V, waarop ze staan aangesloten en de capaciteit C. We vinden dan:
<2,' = C,-r; Q.,=C...V-, Q,=C3-V.
Daar de totale lading, die door de stroombron wordt geleverd,
zich over de condensatoren verdeelt, spreekt het wel haast vanzelf,
dat de onverdeelde lading
gevonden wordt, door optelling
van <2i' Q •> en Q
Hieruit volgt:

Q tot — Qi + Q 2 + Q 3

40

Vervangen we in deze formule de afzonderlijke ladingen, door de
hierboven gevonden producten van capaciteit en spanning, dan
krijgen we de volgende vergelijking.

cverv..p =c1-ï'+c2-p + c:{• v.
Hierin heeft C verv. de
betekenis van één enkeledenkbeeldige con
densator, die, in de
plaats gesteld van C,,
C2 en Ca tezamen,
dezelfde lading op
neemt.
Delen we in de laatstgevonden vergelijking
alle termen door de
gemeenschap pel ij ke
factor V, dan krijgen
we tot resultaat de
formule, die ons in
staat stelt, de vervan
gingscapaciteit te be
rekenen van een aan-

C,

C,
C3
Fig. 64.
tal parallel geschakelde condensatoren.

C verv. —

Ci + C2 4" C3

41

In woorden: Wanneer een aantal condensatoren parallel gescha
keld staan, dan vindt men hun vervangingscapaciteit, door optelling
van de afzonderlijke capaciteiten.
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Voorbeeld.

Men schakelt parallel twee condensatoren, waarvan de capaciteiten
respectievelijk bedragen 18000 cm en 5000 z <z F. Hoe groot is hun
vervangingscapaciteit, uitgedrukt in p- F ? (We gebruiken de cm
hier slechts ter oefening).
Oplossing.

Geg.: Cx =18000 cm; C„ = 5000 'zm F. Gevr.: Cverv. in M F.
Wanneer we eerst de cm waarin
is uitgedrukt, herleiden tot
10
•/z.'z F, dan krijgen we hiervoor : C ï =— • 18000= 20000 'z/z F. Vervol

gens vinden we door toepassing van form. 41 de vervangingscapa
citeit, n.1.:
Cverv. = Cj 4- C , = 20000 4- 5000 = 25000 ,u/z F = 0,025 /z F.

Opmerking :
Ook hier vinden we een overeenkomst, n.1. tussen de formules 41
en 12, waaruit blijkt, dat condensatoren, die parallel geschakeld
staan, wat betreft de manier, waarop men de vervangingscapaciteit
berekent, zich op dezelfde wijze gedragen als weerstanden, die in
serie staan.
Samenvatting:
Condensatoren staan parallel, wanneer ze op dezelfde
spanning aangesloten staan.

Bij parallelschakeling van condensatoren vindt men
de vervangingscapaciteit, door optelling van de af
zonderlijke capaciteiten.
De vervangingscapaciteit van condensatoren in pa
rallelschakeling wordt op dezelfde manier berekend,
als de vervangingsweerstand van weerstanden in
serieschakeling.
§ 39.

Ladingsverdeling bij parallel geschakelde condensatoren.

Reeds volgde uit form. 40, dat bij parallelschakeling van conden
satoren de totale hoeveelheid electriciteit, die door de stroombron
geleverd wordt, verdeeld wordt over de condensatoren, hetgeen
we formuleerden door te schrijven, dat de totaal geleverde lading
gelijk is aan de som van de ladingen, die door de condensatoren
afzonderlijk worden opgenomen.
Uit deze formule blijkt echter niet duidelijk, wélk gedeelte van de
totale lading ieder der condensatoren afzonderlijk opneemt. Om
dit te kunnen vinden, dienen we na te gaan, hoe de ladingen op de
verschillende condensatoren zich tot elkander verhouden. Wederom
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gebruik makende van form. 34, kunnen we de afzonderlijke ladingen,
die door de condensatoren worden opgenomen, telkens uitdrukken
in het product van hun capaciteit en van de spanning, waarop ze
staan aangesloten. Dit geeft dus:

Q, =C, -r ; Q„ = C.: • V ; Q3 = C3-V.
Voor de onderlinge verhouding van de verschillende ladingen,
kunnen we dus schrijven:

<2i :Q2:<23 = C1.f/ : C2 • V : C3 • V.
Deze evenredigheid kan vereenvoudigd worden, door in het rechter
lid alle termen te delen door de gemeenschappelijke factor V. Dit
geeft tot resultaat:

=

:C_. :C:,

42

In woorden: Wanneer men condensatoren parallel schakelt, dan
staan hun ladingen in dezelfde verhouding tot elkaar, als de
overeenkomstige capaciteiten.
Dit wil dus zeggen, dat de grootste condensator de grootste lading
opneemt en omgekeerd de kleinste condensator de kleinste lading.
Opmerking:

Tenslotte wijzen we ook hier weer op de overeenkomst tussen de
formules 14 en 42, waaruit blijkt, dat condensatoren die parallel
geschakeld staan, voor zover het betrekking heeft op de manier,
waarop men de ladingsverdeling berekent, zich op dezelfde wijze
gedragen als weerstanden, die in serie geschakeld staan.

Voorbeeld.
Een condensator van 8 P- F heeft men met behulp van een batterjj
geladen tot een spanning van 150 V. Daarna heeft men de conden
sator van de batterij afgeschakeld en de klemmen van de conden
sator verbonden met een ongeladen condensator van 4F. Hoe
groot wordt, na deze verbinding, de lading en de spanning op elk
der condensatoren ?
Oplossing.

Geg.: Ct = 8,«F; V = 150 volt; O2=4/zF.
Gevr.: Qlt Qn, Vt en V„, na de verbinding van Cn met C,.
Allereerst kunnen we met deze gegevens berekenen, hoe groot
de lading is, die O, heeft opgenomen. Hiervoor vinden we: Qx =
= Ci-V. Drukken we hierin Cï in millioenste eenheden (,'zF) uit,
dan krijgen we tot uitkomst de lading, eveneens in millioenste
eenheden (fz coulomb).
Q t = C J • V = 8 • 150 = 1200 p. coulomb.
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Nu wordt de geladen C t van de stroombron afgeschakeld en ver
bonden met de klemmen van C... Hierdoor komt C.. parallel te
staan aan C, en tezamen bezitten de condensatoren nu een capa
citeit van C ] -|- C, = 8 -f- 4 = 12/z F.
De lading van Ci'vloeit nu voor een gedeelte over op C „, waarbij
de verdeling van de lading plaats vindt volgens form? 42. We
krijgen dus:
Q, ■,Q., = Cl : C',=8:4 = 2:l.
2
1
deel van de gehele lading en C ., de rest of
deel.
C ï krijgt dus
3
3
2
Q 1 =_. " • 1200 = 800 u coul.; Qz = * • 1200 = 400 y. coul.
ó

O

Verder wordt nog gevraagd, hoe groot de spanning van elk der
condensatoren is, na de verbinding van C , met C r Reeds merkten
we op, dat door deze verbinding C., en C\ parallel komen te staan.
In dat geval moeten dus ook hun spanningen even groot zijn. Ter
contrólering zullen we voor iedere condensator afzonderlijk de
spanning uitrekenen; de verkregen uitkomsten moeten dan aan
elkander gelijk zijn.
Q

800

j—88

vt

Q,

ioov:v.;=^

400
- = 100 V.
4

Tenslotte hadden we de spanning ook kunnen berekenen, uit de
vervangingscapaciteit en de totale of onverdeelde lading. Hiervoor
hadden we dan gevonden:

V=

Qtot_________ Qtoi
O uerv.
&t
C„

1200

'8+~4

1200
12 =100 V

Samenvatting:

By parallel-geschakelde condensatoren staan hun
ladingen in dezelfde verhouding tot elkander, als
de waarden van hun capaciteiten.

Bij condensatoren, die parallel staan, berekent men
de ladingsdeling op dezelfde manier, als de spanningsdeling bij weerstanden, die in serie staan.
§ 40.

Gemengde-schakeling van condensatoren.

Evenals dit bij weerstanden het geval was, kunnen de condensa
toren, behalve in serie- en parallelschakeling, ook in gemengde
schakeling voorkomen. In dat geval is de schakeling opgebouwd
uit een aantal condensatoren, waarvan er sommige met elkander
in serie staan, en andere weer met elkaar parallel.
De manier, waarop men in een dergelijk geval de vervangingscapaciteit berekent, is geheel dezelfde als die, welke werd aange
geven bij een gemengde weerstandsschakeling. Men moet dus
telkens de condensatoren, die zuiver met elkaar in serie of parallel

Oosterwijk. Leerboek Radiotechniek. Deel I. 2e druk.
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staan, door één enkele condensator vervangen, waardoor de schake
ling steeds eenvoudiger van gedaante wordt. Ten laatste houdt
men één enkele serie- of parallelschakeling over en bepaalt opnieuw
hiervan de vervangingscapaciteit.
Voorbeeld.

Een aantal condensatoren zijn geschakeld, zoals in figuur 65 is
weergegeven. De capaciteit van elk der condensatoren is in onder
staande figuur aangegeven. Hoe groot is de vervangingscapaciteit
van deze schakeling ?

Oplossing.

Geg.: De capaciteitswaarden overeenkomstig fig. 65. Gevr.: C vei'v.
De grootste moeilijkheid
voor de meesten, bij het
oplossen van dergelijke
| \4pF
vraagstukken is, het on
derscheid te zien tussen
I!CS
serie- en parallelschake
ling. Men oefene zich
| |6^r
1 \6pF | |ë^7|
hierin dus terdege.
De condensatoren Cn, C6
en C. staan parallel, want
hun gelijknamige klem
ii l
men staan rechtstreeks
met elkander doorver
bonden. Ze hebben dus
Fig. 65.
alle dezelfde spanning en
dit is immers het ken
teken van parallelschake
ling. We kunnen daarom
deze drie condensatoren
I
vervangen door één en
kele condensator, waar
\6pF|
12pF
van de capaciteit gelijk
is aan de som van de
afzonderlijke capacitei
—
ten. Dit wordt dan:
Fig. 66.
+ Cf, + ^7 =
= 2-|-64-4 = 12 44 F.
Deze Cyerv. zullen we, ter onderscheiding van die der andere conden
satoren, aanduiden met C9. De schakeling wordt nu vereenvoudigd,
zoals is aangegeven in fig. 66. Nu zullen er velen zijn die opmerken,
dat C3, C4, C en Cy in serie staan. Dit is een gevolg van dé mis
leidende voorstelling in de figuur, omdat daarin C3, C4, C5 en C3
„zo mooi op-een-rijtje” staan. Wanneer men echter vasthoudt aan
de bepaling, dat condensatoren in serie staan, indien ze dezelfde
lading krijgen, dan zal men direct inzien, dat genoemde veronderstelling onjuist was. Immers, tussen C5 en C vindt nog een ver~5 en C9 in geen geval aan
takking plaats, zodat de ladingen op C
elkaar gelijk kunnen zijn. Tussen Cw3, C4 en C5 vindt géén vertakking meer plaats, dus krijgen C3,
en C5 wèl dezelfde lading

___ i|G___

I 1^ I p I |g*

ÊL

_ £
Ifi

c,

IW
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en staan deze derhalve in serie. Voor deze drie condensatoren
kunnen we één enkele condensator in de plaats stellen, met een
capaciteit, die gelijk is aan het derde gedeelte van de capaciteit
van één enkele condensator (we hebben hier immers te doen met
drie gelijke condensatoren in serie). Vervangen we dus C3, C, en
C5 door één enkele condensator van
6“

— = 2 /z F, die we zullen aanduiden
O

\4[tF

met C10, dan kunnen we de schake
ling wederom belangrijk vereenvou
digen en komen zo tot figuur 67.
12^F
Ieder zal nu wel dadelijk inzien, dat
C, en Cl0 hierin parallel geschakeld
ll^_
staan. We kunnen deze twee conden
satoren dus weer vervangen door één
enkele condensator, met een capaci
Fig. 67.
teit van C,
C, 0 — 4 -j- 2 = 6 F.
Duiden we deze 6 F- F aan met C ,
dan krijgen we fig. 68, waarin Cj j en C weer in serie geschakeld
staan. Door toepassing van form. 37 vinden we de vervangingscapaciteit van CJt en C,t n.L:

fel I

I

IFF

Cueri). —

C.. +^9

6pF

Fig. 68.

6-12
6-t 12

72
18

„
4'Z!<

4uF

Fig. 69.

Noemen we deze 4/^F tenslotte C13, dan hebben we de gehele
schakeling herleid tot een eenvoudige parallelschakeling van slechts
twee condensatoren, n.1. C12 = 4,wF en Cö = 1 xx. F, zoals in fig. 69
is weergegeven. Door optelling vinden we nu de vervangingscapaciteit. Deze is C { 2 -f= 4 -f- 1 = 5 F.
I

Een bijzonder geval doet zich voor, wanneer een gemengde schake
ling is opgebouwd uit gelijke condensatoren, die zodanig zijn ge
groepeerd, dat het aantal takken, hetwelk parallel geschakeld staat
even groot is, als het aantal condensatoren, dat per tak in serie
staat. B.v. vijf takken parallel, elk bevattende vijf condensatoren
in serie en alle condensatoren even groot Noemen we hierbij de
capaciteit van één enkele condensator C. dan is de capaciteit van
één tak gelijk aan 1 C en van vijf takken parallel 5 • J C, het
geen weer C tot resultaat oplevert. Hieruit kunnen we de regel
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onthouden, dat wanneer bij een gemengde schakeling van gelijke
condensatoren, evenveel takken parallel staan, als er zich conden
satoren per tak in serie bevinden, de vervangingscapaciteit van de
gehele schakeling gelijk is, aan de capaciteit van één enkele con
densator B v. negen condensatoren, elk van 0,2
F, geschakeld
in drie takken parallel, ieder bevattende drie condensatoren in serie,
hebben tezamen een vervangingscapaciteit van 0,2 ,u F.

Samenvatting:
Om de vervangingscapaciteit te berekenen van een
gemengde-condensatorschakeling, dient men de scha
keling stelselmatig te vereenvoudigen, hetgeen ge
schiedt door telkens die condensatoren, welke zuiver
met elkaar in serie of parallel staan, door één enkele
condensator te vervangen en dit zolang te herhalen
totdat men slechts een enkele condensator overhoudt.
Wanneer een aantal condensatoren, die alle dezelfde
capaciteit bezitten, zodanig tot een gemengde scha
keling verenigd zijn, dat er evenveel takken parallel
staan, als condensatoren per tak in serie, dan is de
vervangingscapaciteit van die schakeling gelijk aan
de capaciteit van één enkele condensator.

§ 41.

Gedrag van
Restlading.

het diëlectricum.

Diëlectrische-constante.

Bij de hiervoor behandelde condensatoren hebben we stilzwijgend
verondersteld, dat de isolerende stof tussen de platen (het diëlec
tricum), uit lucht bestond. We willen nu echter eens nagaan, hoe
andere stoffen zich gedragen, wanneer ze zich tussen de platen van
een geladen condensator bevinden. Vanzelfsprekend moet de be
schouwde stof steeds een isolator zijn. Reeds werd in § 30 melding
gemaakt van het verschijnsel, dat er bepaalde stoffen zijn, isolatoren
genaamd, die aan de electrische stroom een zeer grote weerstand
bieden. De kleinste deeltjes, waaruit zo’n isolerende stof is samen
gesteld, veronderstellen we volkomen isolerend te zijn. Ze bezitten
van zichzelf echter een bijzondere electrische eigenschap, die doet
denken aan een soort veerkrachtigheid en die men daarom misschien
het beste met de naam „electrische-rekbaarheid” zou kunnen aan
duiden.
Een bepaalde benaming voor dit verschijnsel bestaat
echter niet.
Bedoelde eigenschap bestaat hierin, dat er een verschuiving plaats
vindt van de electriciteit, die zich in de kleinste deeltjes van die
stof bevindt. Deze verschuiving treedt op, zodra er op die stof
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een electrische kracht werkzaam is, of anders gezegd, zodra die
stof zich in een electrisch veld bevindt. Sluit men de platen van
de condensator uit fig. 70 aan op twee punten met verschillende
potentiaal, dan ontstaat er tussen die platen een electrisch veld.
Elk deeltje van het diëlectricum wordt nu door dit electrisch veld
individueel beïnvloed en wel zo, dat die zijde van het deeltje, die
naar de positieve plaat gericht is, negatief wordt; de andere zijde
van het deeltje, dus die welke naar de negatieve plaat gekeerd is,
wordt positief. Een en ander is in
fig 70 figuurlijk voorgesteld, waarin
de kleinste deeltjes van de isolerende
stof, ter wille van de duidelijkheid
der afbeelding, onnoemelijk veel te
groot getekend zijn. De figuur toont
duidelijk een verschuiving van de
Fig. 70.
positieve en negatieve electriciteit in
de kleinste deeltjes, waaruit het diëlectricum is opgebouwd. Men noemt daarom dit verschijnsel ook
wel „diëlectrische verschuiving”. Deze verschuiving wordt veroor
zaakt door het electrische veld, dat tussen de platen werkzaam is.
Met de aanduiding ..rekbaarheid”, die we hiervoor gebruikten, willen
we te kennen geven, dat de electriciteit in de kleinste deeltjes,
ondanks de verschuiving, toch aan die deeltjes gebonden blijft.
Hoe groter dus de electrische rekbaarheid van een isolatiestof is,
des te volmaakter treedt de scheiding op van de electriciteit in de
afzonderlijke deeltjes en des te groter is de diëlectrische verschui
ving. Deze eigenschap treedt bij de diverse isolatiestoffen in ver
schillende mate op en is voor een bepaalde stof afhankelijk van
haar aard.

El

Welke invloed genoemde eigenschap van het diëlectricum op de
capaciteit van een condensator heeft, kunnen we gemakkelijk door
beredenering nagaan. Volgens de afbeelding in fig. 70 ligt in elk
deeltje van het diëlectricum de electriciteit zodanig geordend, dat
alle positieve electriciteit naar de ene kant en alle negatieve elec
triciteit naar de andere kant gericht is. In ons geval: de positieve
naar links en de negatieve naar rechts. In overeenstemming hier
mede noemt men het diëlectricum ook wel ,,gepolariseerd".
Verder ziet men in de figuur, dat telkens, waar twee deeltjes elkaar
raken (in werkelijkheid raken ze elkaar niet), een positieve en een
negatieve lading tegenover elkander komen te liggen, waardoor ze
elkaar, wat hun werking naar buiten betreft, neutraliseren. Men
zal daarom van de electrische toestand die binnen in het diëlectricum
heerst, van buiten af nimmer iets kunnen waarnemen. Daarentegen
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treden aan de eindvlakken van hét diëlectricuni. die tegen de condensatorplaten aan liggen, waarneembare electrische ladingen op en
wel, aan het vlak dat tegen de negatieve plaat ligt, een positieve
lading en aan het vlak dat aan de positieve plaat grenst, een
negatieve lading Deze ladingen, aan de eindvlakken van het diëlectricum, zullen trachten, zich te neutraliseren en dit doen ze met
de ongelijknamige electriciteit die zich op de platen van de con
densator bevindt. Er gaat hierdoor dus een gedeelte van de lading
van de condensatorplaten over in het diëlectricum.

We zullen nu nagaan, welke invloed dit verschijnsel heeft, op de
capaciteit van de condensator. Daartoe kunnen we de condensator
op twee manieren beschouwen, n.1. in verbinding met de klemmen
van een stroombron, of. geladen, doch niet in verbinding met een
stroombron.
In het eerste geval blijft het potentiaalverschil p' tussen de platen
constant Daar echter het diëlectricum aan de platen een gedeelte
van de lading onttrekt, lopen deze gedeeltelijk in het diëlectricum
leeg, waarna de platen opnieuw zoveel lading uit de stroombron
opnemen, als ze aan het diëlectricum afgestaan hebben, De totale
lading, die de condensator uit de stroombron opneemt, zal hierdoor
groter zijn, dan die welke de condensator had opgenomen, indien
zich tussen de platen lucht bevonden had Overeenkomstig de
formule (

jbetekent dit een toename van Q, bij gelijk blijvende

V. De capaciteit van de condensator wordt hierdoor dus groter.
Het tweede geval heeft betrekking op een condensator, met aan
vankelijk lucht tussen de platen, waarbij, eerst nadat hij geladen
is en afgeschakeld is van de stroombron, het nieuwe diëlectricum
aangebracht wordt. Ook nu gaat er weer een gedeelte van de
lading, die zich op de condensatorplaten bevindt, over in het
diëlectricum. Echter merken we op, dat de lading, die de conden
sator uit de stroombron heeft opgenomen, nu niet meer kan worden
aangevuld, want hij staat niet meer in verbinding met de stroom
bron. De opgenomen lading Q blijft dus onveranderd. Het ver
dwijnen van een gedeelte van deze lading in het diëlectricum heeft
tot gevolg, dat het potentiaalverschil tussen de platen kleiner wordt.
Immers, als de platen zich gehéél in het diëlectricum ledigden,
zouden ze ten opzichte van elkander in het geheel geen potentiaal

verschil meer gehad hebben. Met betrekking tot de formule C =p.
kunnen we nu dus opmerken, dat Q constant gebleven is, terwijl

i
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V kleiner is geworden. Ook dit heeft weer tot gevolg, dat van
de condensator de capaciteit toeneemt.
Uit het hierboven omschreven verschijnsel laat zich een belangrijke
regel afleiden, n.1.:
Vervangt men bij een condensator de lucht tussen de platen door
een andere isolerende stof, dan neemt daardoor de capaciteit van
die condensator toe.

Hiervóór werd reeds opgemerkt, dat de diëlectrische verschuiving
in een isolatiestof bepaald wordt door haar aard en daar die van
alle stoffen anders is, volgt hieruit, dat de ene stof die eigenschap
méér zal bezitten dan de andere. Hoe groter echter de diëlectrische
verschuiving in de isolerende middenstof is, des te groter zullen de
tevoren genoemde ladingen zijn, die aan de eindvlakken van het
diëlectricum optreden; des te groter is ook de lading, die het diëlectricum in zich opneemt en des te groter wordt volgens de ge
geven verklaring de capaciteit van de condensator. Voor één en
dezelfde stof treedt dit verschijnsel echter altijd even sterk op. Men
kan daarom aan die bepaalde stof een standvastig getal toekennen,
dat aangeeft, hoeveel maal de capaciteit van een condensator groter
wordt, wanneer men de lucht tussen de platen door die stof ver
vangt. Dit onveranderlijke getal noemt men de diëlectrische con
stante van die stof. In het vervolg zullen we de diëlectrische
constante van een stof steeds aangeven met de kleine letter „e”
van het Griekse alfabet, welke wordt geschreven met het teken „s”
en uitgesproken als ,,epsilon”.
In overeenstemming met het voorgaande, kunnen we de diëlectrische
constante van een stof definiëren als: het getal dat aangeeft, hoe
veel maal zo groot de capaciteit van een condensator wordt,
wanneer men de lucht, die zich tussen de platen bevindt, vervangt
door die bepaalde stof.
Daar men alle stoffen ten opzichte van één bepaalde stof (lucht)
vergelijkt, is de diëlectrische constante van een stof een zuiver
relatief begrip. Wanneer dus r van petroleum gelijk is aan 2,1
dan wil dit slechts zeggen, dat een luchtcondensator, na onderdompeling in petroleum, een 2,1-maal zo grote capaciteit verkrijgt,
Het getal 2,1 duidt daarom enkel een verhouding aan en wordt
dus niet met de een of andere maat gemeten, Men drukt dit uit
door te zeggen, dat f een onbenoemd getal is.
Daar men lucht als vergelijkingsstof heeft gekozen, spreekt het
vanzelf, dat de diëlectrische constante van lucht gelijk is aan 1.
in achterstaande tabel is f van een aantal stoffen vermeld.
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Stof

lucht
marmer
petroleum
mica
porcelein

f

Stof

f

Stof

6

1
64-8
24-2.2
5.5 4-7
54-6.5

schellak
gewoon glas
optisch glas
geparaffineerd
papier

2,74-3,7

eboniet
paraffine
kwarts
gedestilleerdwater

2-?-3.5
2 4-2.3

3 4-4

3,54--1.5

ca. 80

Daar er vele stoffen zijn, die weer uit andere stoffen zijn samen
gesteld en daarom niet altijd volkomen dezelfde samenstelling be
zitten, is de diëlectrische constante van die stoffen nogal uiteen
lopend
Als voorbeeld noemen we glas. Niet alle glassoorten
hebben dezelfde samenstelling Voor gewoon glas staat opgegeven,
dat
= 5 tot 7. Dit wil dus zeggen dat de diëlectrische constante
van glas, al naar gelang de samenstelling, kan variëren van 5 tot 7.
Voor gedestilleerd water staat aangegeven circa 80. Men zou
daarom licht geneigd zijn te denken, dat gedestilleerd water het
ideaal-diëlectricum voor een condensator was. De ervaring leert
echter het tegendeel, om de eenvoudige reden, dat zelfs de geringste
verontreiniging het water geleidend maakt, waardoor het als diëlectricum totaal onbruikbaar is geworden.
We willen nu nog even terugkeren tot fig. 70, waarvan werd ge
zegd, dat een gedeelte van de electriciteit, die bij de lading op de
platen gebracht wordt, doordringt in het diëlectricum. We vragen
ons af, wat er met die hoeveelheid electriciteit gebeurt, wanneer
de condensator ontladen wordt.
Verbindt men bij een geladen condensator de platen, via een ge
leidende draad, slechts een kort moment met elkander, dan zal het
potentiaalverschil tussen de platen zich onmiddellijk vereffenen,
want de platen en de verbindingsdraden zijn alle goede geleiders.
Nog vóór de verbinding feitelijk tot stand gekomen is, ontstaat
hierbij reeds een vonk, die gepaard gaat met een scherpe tik. Na
verbreking van de sluitdraad verkeert men dus in de veronder
stelling, dat de condensator ontladen is. In werkelijkheid blijkt dit
echter niet het geval te zijn, want wanneer men na enige tijd de
draden opnieuw een kort moment met elkaar verbindt, neemt men,
hoewel in minder hevige mate, hetzelfde verschijnsel waar. Zelfs
is het mogelijk dat dit verschijnsel zich een derde of vierde maal
herhaalt. De verklaring voor een en ander is de volgende.
De electriciteit. die de condensator de eerste maal vrij gaf, was
alléén die, welke zich op de platen bevond. De electriciteit, die
tijdens het laden van de condensator in het diëlectricum drong,
wordt daar vastgehouden, want die bevindt zich op een isolator.
Direct na het eerste vonkverschijnsel zijn dus wel de platen ontladen,
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maar het diëlectricum blijft geladen. Hoe lang het diëlectricum in
staat is, die lading vast te houden, hangt geheel af van het isolatievermogen van die stof.
Zodra de lading van de platen van de condensator is afgevloeid,
bestaat er tussen deze geen potentiaalverschil meer en is hiermede
tevens het electrisch veld verdwenen, dat voorheen de oorzaak
was van de polarisatie van het diëlectricum. Wanneer nu dit laatste
echter aan zijn lot wordt overgelaten, gaat de, in ieder deeltje van
het diëlectricum gescheiden positieve en negatieve electriciteit, zich
weer langzaam verenigen, waardoor het diëlectricum depolariseert
en geleidelijk neutraal wordt. Tijdens deze neutralisatie wordt de
electriciteit. die bij het laden van de condensator, door het dië
lectricum uit de platen opgenomen werd, weer langzamerhand vrij
gegeven. Deze keert dus weer gedeeltelijk op de platen terug,
waardoor de platen van de condensator opnieuw, zij het ook in
minder sterke mate, in geladen toestand geraken. Deze lading, die
achterstallig (als een rest) uit het diëlectricum te voorschijn komt,
wordt aangeduid met de naam restlading. Het was deze restlading,
die de tweede vonk veroorzaakte. Daar men ook de tweede maal
de platen slechts een kórt ogenblik met elkander verbond, ontlaadde
zich ook toen weer alleen de platen en niet het diëlectricum. Er
vormde zich dus opnieuw een restlading, die weer kleiner was dan
de voorgaande. Deze veroorzaakt de derde vonk. enz.

Het verschijnsel van de restlading doet zich alléén voor bij con
densatoren, waarbij als diëlectricum een vaste stof wordt gebruikt,
dus niet bij condensatoren, waarbij als diëlectricum een vloeistof
of een gas dienst doet. Bij deze laatste zijn de kleinste deeltjes
van het diëlectricum in voortdurende beweging, waardoor zij hun
verkregen ladingen onderling neutraliseren. Men kan het verschijnsel
der restlading als een soort traagheid van het diëlectricum be
schouwen. Gebruikt men een condensator in een schakeling zodanig,
dat hij steeds in dezelfde richting geladen blijft, dan speelt genoemde
traagheid natuurlijk geen rol. Anders is het echter, wanneer tijdens
de werking van de condensator deze in een snel tempo om en
om in de ene en in de andere richting geladen wordt. Er blijft
dan telkens na het ontladen een hoeveelheid electriciteit achter,
die men bij de hernieuwde lading in omgekeerde richting eerst
weer verdrijven moet. De arbeid, die nodig is om deze verdrijving
telkens te doen plaats vinden, moet natuurlijk als een verlies be
schouwd worden; immers, wanneer er geen restlading optrad, zou
men minder arbeid te verrichten hebben om de condensator steeds
in wisselende richting te laden. Het verschijnsel, dat een conden
sator (met een vaste stof als diëlectricum) restladingen vertoont.
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waardoor het diëlectricum niet in staat is. bij snelle wisseling van
de electriserende kracht, deze onmiddellijk te volgen, noemt men in
de techniek, hysteresis. (Het woord hysteresis betekent achterstand).
Later zal blijken, dat een soortgelijk verschijnsel optreedt bij ijzer
in een magnetisch veld. Ook daarbij spreekt men van hysteresis.
Ter onderscheiding van de hysteresis in ijzer, wordt het verschijnsel
bij de condensator aangeduid als electrische hysteresis. Daar het
hysteresisverlies in het diëlectricum groter wordt, naarmate het
aantal ladingswisselingen per seconde toeneemt, gebruikt men in
bepaalde gevallen, waarin dit verlies te groot zou worden, uit
sluitend lucht-condensatoxen, omdat daarbij in het geheel geen
hysteresis optreedt. (Afstemcondensatoren).

Samenvatting:

Wanneer een isolatiestof zich in een electrisch veld
bevindt, dan wordt die stof daardoor gepolariseerd.
De polarisatie van het diëlectricum heeft tot gevolg,
dat een gedeelte van de condensatorlading in het
diëlectricum opgenomen wordt.

Onder de diëlectrische constante van een stof ver
staat men het getal, dat aangeeft, hoeveel maal de
capaciteit van die condensator groter wordt, wanneer
men de lucht tussen de platen vervangt door die stof.

Onder de restlading van een condensator verstaat
men het verschijnsel, dat een geladen condensator,
na ontladen te zijn en enige tijd aan zichzelf te
zijn overgelaten, opnieuw in staat is, een hoeveelheid
electriciteit af te geven.
Wanneer men een andere isolatiestof dan lucht ge
bruikt, doet zich een zeker traagheidsverschijnsel
voor, dat men aanduidt met electrische hysteresis.

Als gevolg van het hysteresisverschijnsel treden, bij
snel wisselende ladingen, verliezen op, die evenredig
zijn met het aantal ladingswisselingen per sec.
In gevallen, waarbij de verliezen als gevolg van
electrische hysteresis te groot zouden worden, past
men uitsluitend lucht-condensatoren toe; daarbij
treedt* in het geheel geen hysteresis op. (Afstemcondensatoren).

§ 42.

Berekening van de capaciteit van een plaatvormige con
densator.

De capaciteit van een condensator wordt volgens form. 35 bepaald
door het quotiënt van zijn lading en de spanning van die lading.
Deze formule geldt in het algemeen, d.w.z. voor iedere conden
sator, onverschillig hoe hij gevormd is. Genoemde formule heeft
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voor ons slechts theoretische waarde, omdat we niet over de in
strumenten beschikken, om de opgenomen lading te kunnen meten.
Ter berekening van de capaciteit van een condensator zullen we
ons daarom van een meer practische formule moeten bedienen, een
formule, waarin factoren voorkomen, die betrekking hebben op de
afmetingen van de condensator en op de aard van het diëlectricum.
In § 32 werd afgeleid, dat een willekeurige lading Q een aantal
krachtlijnen uitzendt, dat gelijk is aan 4 • tt • Q en voorts, dat onder
veldsterkte verstaan wordt, het aantal krachtlijnen, dat door 1 cm2
gaat, loodrecht op de krachtlijnenrichting gemeten.
In fig. 71 is een condensator afgebeeld, waarvan de platen een
lengte l en een breedte b hebben, dus een oppervlak 0 = l ' b cm2
bezitten. Veronderstellen we de af
stand tussen de platen zeer klein te
zijn ten opzichte van het plaatoppervlak, dan is het electrisch veld buiten
de platen zo zwak, dat het te ver
waarlozen is ten opzichte van het
veld tussen de platen. Figuurlijk wil
dit dus zeggen, dat vrijwel alle elecl
trische krachtlijnen tussen de platen
verlopen en omdat tussen de even
o.
b
wijdige platen het veld homogeen
gedacht wordt, zijn er per cm2 evenFig. 71.
veel krachtlijnen aanwezig. Is nu de
lading van de condensator Q, dan gaan er, volgens het bovenstaande,
4 * TT • Q krachtlijnen van de ene plaat naar de andere, hetgeen per cm2
4 * TT * O
gerekend overeenkomt met -----— — krachtlijnen. Dit is dan blijk

baar de veldsterkte tussen de platen.
In de vorige paragraaf is echter toegelicht, dat de veldsterkte tusssen
de platen van een condensator eveneens kan worden uitgedrukt in
het quotiënt van het potentiaalverschil tussen de platen en hun
onderlinge afstand, dus in het aantal volt per cm. Noemen we het
potentiaalverschil tussen de platen V en de afstand tussen de platen
d (zie fig. 71b), dan is de veldsterkte tussen de platen dus eveneens
i-i

V

gelijk aan - . We hebben nu de veldsterkte op twee manieren
d
4
j/
4 •• •• n
Q
geformuleerd en hieruit volgt de vergelijking: ------------ ==j* Ver-

~Ö~
4* 7T-Cmen: —
0
O
~

vangt men hierin Q door C ’ V, dan krijgt
c 4 • -k • C
1
,
,
ot - — = —-, waaruit volgt, dat: C =
.
4 • TT * d
O
d

V_V
~~ d
Dit alles werd
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afgeleid voor het geval, dat zich tussen de platen lucht bevindt.
Gebruikt men een andere tussenstof, met een diëlectrische constante
5, dan wordt de capaciteit:

c=
C
4---d cm

43

In deze formule is $ <een onbenoemde grootheid; O wordt uitgedrukt in cm2 en d in cm, derhalve verkrijgt men C in cm. Ter
verkrijging vani C in p F moet men de teller van bovenstaande
breuk met
vermenigvuldigd:n, of, wat hetzelfde is, de noemer
met T9(j, waardoor verkregen wordt:
f'O

C=VdpF
3,6 • - ■

43a

Over deze formules zijn nog enkele opmerkingen te maken. Ten
eerste wat de nauwkeurigheid betreft, dat ze uitsluitend bedoeld
zijn voor condensatoren, waarvan de afstand d tussen de platen,
zeer klein is ten opzichte van de afmetingen l en b van de platen
(zie fig. 71a en b). Practisch is dit wel bijna altijd het geval. Ten
tweede wat betreft de factor 0, dat hiermede wordt bedoeld, het
oppervlak, voor zoover de platen elkander bedekken. We zullen
dit in het vervolg het werkzame oppervlak noemen. In fig. 71a
en b zijn de platen even groot getekend en is dus vanzelfsprekend
het product l’b gelijk aan het oppervlak van de platen, voor zover
ze elkander bedekken. Het is echter ook mogelijk, dat we te maken
krijgen met platen van ongelijke grootte,
zoals afgebeeld is in fig. 72a en b. In
zo'n geval wordt het werkzaam opper
vlak slechts bepaald, door het opper
vlak van de kleinste plaat Het gaat
hier n.1. alleen om de invloed, die de
platen wederzijds op elkaar uitoefenen
en deze wordt bepaald door het verloop
van het electrisch veld tussen de platen.
Fig. 72.
Zoals ons fig. 72b laat zien, verloopt
(bij kleine plaatafstand) het belangrijkste
deel van het veld rechtstreeks van de ene plaat naar de andere.
Het gedeelte van het veld dat zijdelings van de kleine plaat ver
loopt (gestippeld aangegeven) is zó zwak, dat we dit wel mogen
verwaarlozen. Het oppervlak van de grote plaat, dat buiten de
kleine plaat uitsteekt, doet derhalve vrijwel niets en kan daarom
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in de berekening verwaarloosd worden. Vandaar dat men als
werkzaam oppervlak alleen in aanmerking neemt, het oppervlak
voor zover de platen elkaar bedekken.
Een ander geval, dat zich kan voordoen, is afgebeeld in fig. 73,
waarin twee halfcirkelvormige platen van ongelijke grootte (de vorm
doet overigens niets ter zake), elkander
slechts ten dele bedekken. Passen we op
dit geval dezelfde redenering toe als die,
welke op het voorgaande betrekking had,
dan zal men dadelijk inzien, dat het werk
zame oppervlak uitsluitend bepaald wordt
door dat, hetwelk in de figuur gearceerd
Fig. 73.
aangegeven is.
Verder kunnen we over het plaatoppervlak nog het volgende op
merken. Volgens form. 43 is, bij standvastige waarde van d. de
capaciteit alléén afhankelijk van het plaatoppervlak 0,. want s is
een constant getal. Hoe meer capaciteit men verlangt, des te
groter dienen dus de platen te zijn. Voor zeer grote capaciteitswaarden zou het oppervlak van de platen zó groot moeten zijn,
dat de condensator daardoor onhandelbaar werd. Men heeft hiervoor
echter een zeer practische oplossing gevonden, die gebaseerd is op
de theorie der parallelgeschakelde condensatoren en die we hier
onder laten volgen.
1 en eerste geldt, dat bij parallelschakeling van condensatoren de
vervangingscapaciteit gelijk is, aan de som der parallel geschakelde
capaciteiten. Ten tweede geldt de regel, dat condensatoren, die
parallel geschakeld staan, de spanning gemeen hebben. Stel nu
eens voor, dat in een bepaald geval het plaatoppervlak te groot
zou moeten worden, dan kunnen we al vast gebruik maken van
de eerste regel en in plaats van één condensator met een groot
plaatoppervlak. méér condensatoren met een kleiner plaatoppervlak
parallel schakelen. Duidelijkheidshalve zullen we beginnen te ver
onderstellen, dat we de te grote condensator C splitsen in twéé
gelijke helften Cx en C2. die parallel staan. Fig. 74a toont de
oorspronkelijke condensator en fig. 746 de beide helften, die parallel
geschakeld staan. Gemakshalve zullen we verder aannemen, dat
de platen uit fig. 74a een oppervlak bezitten van 2 dm2 en dat
hun onderlinge afstand 1 mm bedraagt. Hieruit volgt dus, dat de
platen van de parallel geschakelde condensatoren uit fig. 746, elk
een oppervlak moeten hebben van 1 dm2. Ter onderscheiding
hebben we de platen van Ci aangeduid met p en q, die van C2
met r en s. De afstand tussen p en q bedraagt dus ook hier 1 mm
en eveneens die tussen r en s.
Draaien we nu in fig. 746 de condensator C j een kwart slag links
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Fig. 74.
om en condensator C . een kwart slag rechts om, zodat de platen
q en s naar elkander toegekeerd komen te liggen, dan krijgen we
fig. 74c, die dus volkomen gelijkwaardig is aan de beide voorgaande
figuren. Men late zich nu vooral niet misleiden door de tekening
en overtuige zich dat C} en C . in fig. 74c niet in serie staan,
maar parallel! Gebruik makende van de tweede regel, die zegt,
dat condensatoren welke parallel staan, de spanning V gemeen
hebben, besluiten we, dat de platen q en s uit fig. 74c dezelfde
potentiaal bezitten. Dit had immers ook niet anders kunnen zijn,
want ze staan met elkander doorverbonden. Brengen we nu in
fig. 74c de condensatoren Cx en C2 steeds dichter naar elkaar toe,
dan wordt de verbindingsdraad steeds korter. Het uiterste, waartoe
we kunnen gaan is, dat we de verbindingsdraad geheel laten ver
vallen en daarvoor in de plaats de platen q en s laten samenvallen.
Dit laatste wil dus zeggen, dat we de platen q en s kunnen uit
voeren als één enkele plaat. Daar, zoals hiervoor opgemerkt werd,
de dikte van de plaat toch geen rol speelt, behoeft die gemeen
schappelijke plaat niet de dubbele dikte te bezitten, maar kan deze
volkomen gelijk zijn aan de platen p en r. Deze laatste vereen
voudiging is afgebeeld in fig. 74d. Daar de afstand tussen de platen
in fig. 74a 1 mm bedroeg en aan de onderlinge plaatafstand niets
veranderd is, bedraagt in fig. 74d de afstand tussen de middelste
plaat en de beide buitenste platen ook telkens 1 mm. Wanneer
we nu fig. 74d eens vergelijken met fig. 746, dan blijkt, dat we
niet alleen een plaat minder hebben, maar dat ook de ruimte, die
de condensator inneemt, veel kleiner geworden is. De condensator
uit fig. 746 had n.1. vier platen en een oppervlak van 2 dm2 en
dit hebben we in fig. 74d teruggebracht tot respectievelijk drie
platen en 1 dm2.
Natuurlijk hadden we de oorspronkelijke condensator ook in een
groter parallel geschakelde delen kunnen splitsen. In de figuren
75a, 6 en c is daarom hetzelfde nog eens getekend voor een ver
deling in vijf gelijke delen. Hierbij is dus de oorspronkelijke con
densator uit fig. 74a gesplitst in 5 condensatoren, met platen van
0,4 dm-. De gebogen pijlen in fig. 75a geven aan, in welke richting
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we de condensatoren een kwart slag moeten draaien, om te geraken
tot de opstelling van fig. 75b. Hierin kunnen weer de platen r en
t, s en u, v en x, iv en y, telkens vervangen door één gemeen
schappelijke plaat, hetgeiten is getekend in fig. 75c. Het aantal
platen is nu gedaald vani 10 in fig. 75a tot 6 in fig. 75c; hoven
dien is het oppervlak van de condensator verminderd van 2 dm2
in fig. 75a tot 0,4 dm- in fig. 75c. Ook nu is de afstand tussen
twee op elkaar volgende platen nog steeds 1 mm. De vereenvoudigingen in de figuren 74 en 75 hebben ons dus geleerd, dat
het mogelijk is, om door het naast elkaar plaatsen van een groot
aantal dunne platen (mits ze onderling geïsoleerd zijn en op de
juiste manier met elkander in verbinding staan), een zeer grote
capaciteit onder te brengen in een zeer kleine ruimte.
9

a —

r

t

c
b

Fig. 75.

Nu dienen we nog na te gaan, hoe de formule, ter berekening
van de capaciteit, op de condensatoren uit de figuren 74d en 75c,
moet worden toegepast. Nummeren we in fig. 74d de platen van
links naar rechts met 1, 2 en 3, dan blijkt uit de figuur, dat de
platen 1 en 2 een werkzaam oppervlak bezitten van 1 dm2 en de
platen 2 en 3 eveneens tezamen 1 dm2. Totaal is dus het werk
zaam oppervlak 2 dm2, hetgeen geheel overeenstemt met de con
densator uit fig. 74a. Daar dus drie platen, elk van 1 dm2 (in
fig. 74d) tezamen een werkzaam oppervlak bezitten van 2 dm2,
kan men dit ook uitdrukken door te zeggen dat 3 platen van 1 dm2
een werkzaam oppervlak bezitten van (3—1) maal 1 dm2.
Gaan we hetzelfde eens na aan de hand van fig. 75c, waarin we
de platen van links naar rechts willen nummeren van 1 tot en
met 6. dan krijgen we, dat de platen 1 en 2 tezamen een werk
zaam oppervlak bezitten van 0,4 dm2. Hetzelfde geldt voor de
platen 2 en 3, 3 en 4, 4 en 5 en tenslotte ook voor 5 en 6. We
krijgen derhalve een totaal werkzaam oppervlak van 5-0.4 dm2 of
2 dm - en dit is weer dezelfde uitkomst als van de condensator uit
fig. 75a. Drukken we dit weer op dezelfde manier uit als bij de
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condensator in fig. 74d, dan kunnen we zeggen, dat 6 platen,
elk met een oppervlak van 0,4 dm-, tezamen een werkzaam opper
vlak opleveren van (6 — 1) maal 0,4 dm2.
Geven we in het algemeen het totale aantal platen van een conden
sator aan met n, dan vinden we het werkzame oppervlak, door het
oppervlak van één plaat te vermenigvuldigen met (n — 1). De uit
komst die we dan verkrijgen, komt overeen, met wat in de formules
43 en 43a is aangegeven met O. De factor d in die formules blijft
steeds hetzelfde voorstellen, n.1. de afstand tussen twee op elkaar vol
gende platen, of wat hetzelfde betekent, de dikte van het diëlec
tricum Ook al bestaat een condensator uit méér dan twee platen,
zodat er dan ook meer dan één tussenruimte aanwezig is (in fig. 75c
b.v. zijn er 6 platen dus 5 tussenruimten), dan blijft tóch in de
formules 43 en 43a, de factor d slechts éénmaal de dikte van het
diëlectricum voorstellen.

Voorbeeld.
Op een glasplaat, die een lengte bezit van 12 cm en een breedte
van 9 cm, plakt men aan beide zijden zilverpapier, dat 1 cm binnen
de rand gehouden wordt. De diëlectrische constante van het glas
is 5,8 en de dikte van de plaat bedraagt 1,5 mm. Hoe groot is de
capaciteit van de condensator, die op deze manier gevormd wordt,
uitgedrukt in pF?
Oplossing.

Geg.: afmetingen glas 12 cm bij 9 cm ; f = 5,8; d = 1,5 mm. Gevr.: C.
Daar het zilverpapier 1 cm binnen de rand gehouden wordt, heeft
het een lengte van 12 — 2 = 10 cm en een breedte van 9 — 2 = 7 cm,
hetgeen overeenkomt met een oppervlak van 10 • 7 = 70 cm2. Het
werkzame oppervlak is volgens de hiervóór gegeven verklaring
gelijk aan (n -1) maal het oppervlak van één plaat. In ons geval
is n (het aantal zilverpapierstroken) gelijk aan 2, dus bedraagt
het werkzame oppervlak (n — 1) -70= (2 — 1) -70 = 70cm-. De dikted
van het diëlectricum moet uitgedrukt worden in cm en bedraagt
derhalve 1,5 mm = 0,15 cm. We kunnen nu verder gebruik maken
van form. 43a en vinden dan:
g-O
5,8 • 70
= 239 p F.
" 3,6- ~ . d ~ 3,6 • 3,14 • 0,15

Voorbeeld.
Men wil een condensator vervaardigen van 2nF. Hiervoor gebruikt
men dunne rechthoekige plaatjes van koper, die 3 cm lang en 2 cm
breed zijn. Telkens legt men tussen twee koperen plaatjes een
plaatje van mica met een dikte van 0,12 mm. De constante van
het mica is 6. Hoeveel koperen plaatjes moet men ten minste op
elkaar stapelen, ter verkrijging van de gewenste capaciteit?
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Oplossing.

Geg.: C = 2 n F; d = 0,12 mm; s = 6; afmetingen koper 2 cm bij 3 cm.
Gevr.: minimum aantal benodigde plaatjes.
Uit de formule O = - ƒ O
lossen we O op en vinden hiervoor:
3,6 • - • ~d
•''
C-3,6-7F.d
O =
. Vullen we de grootheid C in pF en d in cm in, dan
verkrijgen we volgens formule 43a O in cm2. Voor* d is gegeven
0,12 mm, dit is 0,012 cm. We vinden nu: O = —99—S»6
—O-9A9
6
= 45,25 cm-.
Deze uitkomst stelt voor, het oppervlak van één plaat, vermenig
vuldigd met het aantal-platen-min-één. Het oppervlak van 1 plaat
is 2-3 = 6 cm-. Uit het bovenstaande volgt dus, dat 45,25 == (n—1)-6,
45 25
45 25
waaruit volgt, dat n — 1= ’ enn= ’ —-f-l. Hiervoor vinden
6
6
we 8,55 hetgeen we natuurlijk naar boven moeten afronden. Het
minimum aantal koperen plaatjes bedraagt dus 9.

§ 43.

Het arbeidsvermogen van de condensatorlading.

In § 34 werd de formule voor de laadstroom van een condensator
V—V
Vcc
waarin
p
•, waar
*n V de spanning van de laadaangegeven n.1.: / =

bron, V <■ de (tegengesteld gerichte) condensatorspanning en R de
weerstand in de kring voorstelt. Uit deze formule volgt, dat:
V
l' RV c- Vermenigvuldigen we hierin alle termen met 1’ t,
dan staat er: V ’ ! ’ t = I - • R • t -|- Vc‘ l ' t.
In deze arbeidsvergelijking stelt V'I't de arbeid voor, die door
de energiebron, gedurende het laden, geleverd wordt. Hiervan gaat
een deel (in de vorm van warmte) verloren, dit is l'2,R't, en komt
dus niet op de condensator terecht. De rest, dus Vc’1' t. wordt
blijkbaar opgenomen door de condensator. Deze arbeid zit ver
borgen in het electrisch veld van de condensator en daarom noemt
men dit ook wel de veldenergie.
In tegenstelling met het eerstgenoemde deel (ƒ2 ’ R' t), dat verloren
gaat, blijft de veldenergie bewaard, althans, zolang de condensator
in geladen toestand verkeert Hieruit volgt onmiddellijk het omge
keerde n.1., dat een geladen condensator in staat is arbeid te ver
richten. Wanneer we aannemen, dat de condensator zijn lading
ten volle behoudt, dan is de arbeid, die bij het ontladen vrij komt,
precies even groot als die, welke tijdens het laden aan de conden
sator werd toegevoerd. (Het warmteverlies buiten beschouwing ge
laten).
Nu kunnen we voor de veldenergie, dus voor V <• ’ l ' t, ook schrijven
Vc'Q, want I’t is de lading Q van de condensator. Gedurende
het ontladen daalt de condensatorspanning Vc van de waarde, die
Oosterwijk. Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
12
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deze aan het begin van de ontlading had, tot nul. De wijze,
waarop deze daling plaats vindt, is dezelfde als die, welke in fig. 56
voor de ontlaadstroom aangegeven werd. De door de condensator
geleverde arbeid begint dus ook, overeenkomstig fig. 56, met een
maximum en daalt dan, volgens de aangegeven kromme, tot nul.
Ter berekening van deze arbeid voeren we het begrip gemiddelde
ontlaadspanning in. De theorie leert, dat de gemiddelde waarde
van de condensatorspanning, juist de helft is van de waarde, die
de condensatorspanning aan het begin van de ontlading bedroeg,
dus 4’fzc« Hieruit volgt, dat de geleverde arbeid gelijk is aan:
A = \‘J/,‘Q. Daar echter Q- -Vc'C (form. 35), kunnen we
hiervoor ook schrijven : A — A * c2 * C- Noemen we de conden
satorspanning hierna kortheidshalve V, dan is de veldenergie van
de condensatorlading gelijk aan:
44

A = j’C‘V- joule
C in farad ; V in volt.

Voorbeeld.
Wanneer men een condensator van 6 pc F aansluit op een batterij,
die een spanning bezit van 150 V, hoe groot is dan het arbeids
vermogen van de lading ?
Oplossing:

Geg.: C = 6 M F; V = 150 V. Gevr.: Arbeidsvermogen.
Door toepassing van form. 44 vinden we:

Arb.verm. = £ • C • V- = | •

-150”- = 6’22500

—6

1 000 000

2 000 000

= 0,0675 joule.

Voorbeeld.
Hoe groot zou een condensator moeten zijn, om bij een spanning
van 4 V een arbeid op te nemen van 12 pc joule ?
Oplossing.

Geg.: V = 4 V; Opgenomen arbeid 12 pc joule. Gevr.: Cap.
Daar we de verliezen voorlopig zouden verwaarlozen, kunnen we de
opgenomen arbeid gelijk stellen aan de afgegeven arbeid, die over
eenkomstig form. 44 gelijk is aan • • C • V- joule. Vullen we de ge

geven waarden in, dan krijgen we

op, dan vinden we: C =

il 2

2-12
—=

4‘-• 10®

- = | C-4!. Lossen we hier C uit

24
1,5
- — = J farad = 1,5 ,'-c F.

16 • 10b

10°
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Vu = 150V

4
I

+
I
i

IH
Fig. 76.

Voorbeeld.
Een condensator met een capaciteit
van 6000 p F, is aangesloten op de
klemmen van een batterij, die een
klemspanning bezit van 150 V. Hoe
groot is het arbeidsvermogen van de
geladen condensator? Wanneer men
daarna de platen verder van elkaar
verwijdert, zodat hun onderlinge af
stand tweemaal zo groot wordt (ge
stippelde stand in fig. 76), hoe groot
is dan het arbeidsvermogen ?
Oplossing.

Geg.: V = 150 Volt; C = 6000 p F.
Gevr.: Arbeidsvermogen bij de gegeven en bij de dubbele plaatafstand.
Het arbeidsvermogen van een condensator berekent men met be
hulp van form. 44, waarbij C moet worden ingevuld in farad en
V in volt. In ons geval is C = 6000 p F = 6000 • 10-1 - F = 6 • 10~9 F.

Arb.verm. =

• C • V2 = x • 6 • 10~» • 1502 = 3 • 10~9 • 22500 =--- —
109

joule = 67,5 /z joule.
Bij de dubbele plaatafstand wordt in de formule C — —- ---- al4« • a
léén d tweemaal zo groot, waardoor de capaciteit tweemaal zo
klein wordt. Daar de condensator in verbinding met de batterij
blijft staan, verandert zijn spanning niet en vinden we voor het
arbeidsvermogen in het tweede geval, de helft van dat in het eerste
geval, dus 33,75
joule.
Voorbeeld.

Wanneer in het voorgaande voorbeeld de condensator, né. geladen
te zijn, van de batterij wordt afgeschakeld en men verdubbelt
wederom de plaatafstand, hoe groot wordt dè.n het arbeidsvermogen?
Oplossing.
Deze vraag wordt vaak verkeerd beantwoord met: „Als de con
densator eenmaal van de stroombron is afgeschakeld, dan kè.n
het arb.verm. toch niet meer veranderen.” Dit is echter onjuist
gedacht. Wat er wèl onveranderd blijft, na de afschakeling van
de batterij, is de hoeveelheid electriciteit Q, die door de conden
sator, tijdens het laden, werd opgenomen. Wanneer we die dus
eerst berekenen, dan krijgen we volgens form. 35, dat Q = C • V ==
6000 • 10-1 2 • 150 = 0,9 • 10“ü coulomb = 0,9 ,'z coulomb. Het arb.verm.
van deze lading (bij de normale plaatafstand), werd reeds in het
eerste voorbeeld berekend en bedroeg 67,5 /z joule. Wanneer we
nu de condensator van de stroombron afschakelen en we verdub
belen de plaatafstand, dan wordt de capaciteit tweemaal zo klein,
dus 3000 p F. Daar echter de lading constant blijft, wordt volgens
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form. 35 de spanning van de lading tweemaal zo groot. Deze wordt
nu: V = ^ = Q^Q3 — 300 volt. Voor het arbeidsvermogen vinden
we: arb.verm. = « • C • V- =- • 3000 • 10~
300- = 1500-10"12 -90000 =
= 135- 10~c joule’ = 135
joule (juist tweemaal zoveel, als vóór de
verdubbeling van de plaatafstand!).

H

Opmerking: Het zal voor velen, ondanks deze becijfering, moeilijk
te doorgronden zijn, dat het arb.verm. van een op-zichzelf-staande
condensator kan toenemen. De logica van het geval ligt echter
zeer voor de hand. De platen zijn ongelijknamig electrisch geladen
en oefenen op elkaar een aantrekkende kracht uit. Bij het vanelkander-verwijderen van de platen van de geladen condensator
moet men deze aantrekkende kracht overwinnen en hiervoor is
arbeid nodig. De arbeid, die men daarbij levert, gaat niet verloren,
maar voegt zich bij het arb.verm. van de condensatorlading, waar
door we dus de grotere uitkomst verkrijgen.
Nu zal misschien de opmerking gemaakt worden, dat het dus moge
lijk moet zijn, om, door voortdurende vergroting van de plaatafstand, het potentiaalverschil tussen de platen en ook het arb.verm.
willekeurig hoog op te voeren. Deze opmerking maakt men echter
ten onrechte, want reeds werd gezegd, dat de formule ter bereke
ning van de capaciteit van een plaatcondensator alléén geldt,
indien de plaatafstand d klein is ten opzichte van het plaatoppervlak O (zie fig 51d en 71b). Bij te grote verwijdering van de platen
uit elkaar, verdwijnt het gehele begrip „condensator”, want dan
komt vrijwel geen enkele krachtlijn meer van de ene plaat op de
andere terecht.
Maar hoe verklaren we nu, dat in het eerste voorbeeld, waar de
condensator in verbinding blééf met de stroombron, het arb.verm.
kleiner werd, na de vergroting van de plaatafstand? Wel, op de
zelfde manier. Ook hier hebben we bij de verwijdering van de
platen uit elkaar, arbeid moeten verrichten, hoewel minder dan in
het tweede geval, want eerst bleef de spanning constant, terwijl in
het tweede geval de spanning tijdens de verwijdering steeg. Ook
nu wordt de geleverde arbeid overgedragen aan de condensator,
maar wat doet die er mee? Door de toenemende, plaatafstand
wordt C kleiner, V blijft gelijk, dus Q neemt af. De condensator
geeft dus een gedeelte van zijn lading weer terug aan de stroom
bron.' En hiermede verhuist ook onze geleverde arbeid naar de
stroombron. De batterij wordt dan als het ware een weinig ge
laden, n.1. met hetgeen de condensator aan lading verliest. Een
en ander is wel een zeer toepasselijk voorbeeld geweest, van hetgeen
onderaan blz. 3 gezegd werd: „Er gaat geen arbeid verloren, er
vindt slechts omzetting plaats van de ene arbeidsvorm in de andere”.

Samen vatting:
Een geladen condensator bezit het vermogen, om
oen zekere hoeveelheid arbeid te verrichten.
Deze arbeid is oorspronkelijk geleverd door de stroom
bron, waarmede de condensator geladen werd.

i
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Het arbeidsvermogen van een condensator is afhankelijk van zijn capaciteit en van de spanning
waartoe hij is opgeladen.
De capaciteit van een plaatcondensator is recht
evenredig met het plaatoppervlak en omgekeerdevenredig met de afstand tussen de platen.

Onder plaatoppervlak wordt uitsluitend verstaan,
het oppervlak der platen, voor zover ze elkander
bedekken ; men noemt dit het werkzame oppervlak.

Men berekent het werkzame oppervlak van een con
densator, door de elkaar bedekkende plaatoppervlakken te vermenigvuldigen met het aantal-platenmin-één.
Bij een condensator, die uit méér dan twee platen
bestaat, behoeft men slechts éénmaal de dikte van
het diëlectricum in rekening te brengen.
Bij een geladen op-zichzelf-staande condensator,
neemt het arbeidsvermogen toe, wanneer men de
platen uit elkaar verwijdert. Brengt men de platen
naar elkander toe, dan geschiedt het omgekeerde.
Bij een condensator die met een stroombron in ver
binding staat, neemt bij verwijdering van de platen
uit elkaar, het arbeidsvermogen af; brengt men de
platen naar elkander toe, dan wordt het arbeids
vermogen groter.

§ 44.

De verliezen, die in een condensator optreden.

Bij een condensator, die in bedrijf is, treden verschillende verliezen op.
Het is voor ons van belang, de oorzaken van deze verliezen, waarvan
er reeds enkele terloops genoemd werden, nader te leren kennen.
Beginnen we met de isolatietueerstand, waarvan reeds sprake was
in § 30 Hieronder verstaat men de ohmse-weerstand van het
diëlectricum. Deze behoort eigenlijk oneindig groot te zijn, want
het is de bedoeling, dat het diëlectricum volkomen isolerend werkt.
De werkelijkheid is echter geheel anders. Iedere condensator, hoe
goed ook het diëlectricum moge zijn, zal binnen afzienbare tijd
via het diëlectricum zijn lading verliezen.
In hoeverre nu de isolatieweerstand een „verlies” oplevert, is ge
makkelijk als volgt in te zien. We weten dat het arbeid kost, om
de lading op een condensator te brengen. Wanneer dus, via de
isolatieweerstand, die lading geleidelijk verloren wordt, dan moeten
we opnieuw arbeid verrichten om de condensator geladen te houden.
Deze extra arbeid moet als een verlies beschouwd worden, want
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hij zou niet geleverd behoeven te worden, als de isolatie volkomen
geweest was.
Reeds werd in § 30 aangetoond, dat de isolatieweerstand van een
materiaal zich steeds gedraagt als een weerstand, die parallel aan
dat materiaal geschakeld staat. Met betrekking tot de condensator
kunnen we dus het volgende vaststellen. Een condensator met een
zekere isolatieweerstand, is te vergelijken met een condensator,
waarvan de isolatieweerstand oneindig groot is, met parallel daar
aan geschakeld een weerstand, ter grootte van de isolatieweerstand
van de werkelijke condensator Het spreekt vanzelf, dat hoe groter
de isolatieweerstand is, des te kleiner het verlies is, dat hij ver
oorzaakt. Immers, een oneindig grote weerstand, parallel geschakeld
aan een condensator, veroorzaakt in het gehéél geen verlies meer.
De grootte van de isolatieweerstanden van de condensatoren, die
men in de practijk gebruikt, is zeer verschillend. Niet alleen de
soort van het isolatiemateriaal, maar ook de dikte en de overige
afmetingen er van, hebben invloed op de isolatieweerstand.
In verband met dit laatste merken we op, dat bij het parallelschakelen van condensatoren, de isolatieweerstand van de vervangingscondensator steeds kleiner is, dan die der afzonderlijke
condensatoren. Men schakelt n.1. niet alleen de condensatoren
parallel, maar ook hun isolatieweerstanden. Wanneer men dus be
schikt over een aantal gelijke condensatoren, die elk een capaciteit
bezitten van 2 pc F en een isolatieweerstand van 50 M ft en men
schakelt 4 van zulke condensatoren parallel, dan heeft de vervangingscondensator een capaciteit van 4-2-8 /z F en een isolatie50
weerstand van
12,5 M ft. Had men daarentegen die vier
4
condensatoren in serie geschakeld, dan zou de vervangingsconden2
sator een capaciteit gehad hebben van - = 0,5 /z F en een isolatie
weerstand van 50 • 4 — 200 M ft. Goede papiercondensatoren
(diëlectricum geparaffineerd papier) kunnen gemakkelijk een isolatie
weerstand bezitten van enkele honderden M ft. De isolatieweer
standen van condensatoren, die met een mica-diëlectricum zijn
uitgevoerd, variëren van enkele duizenden M ft tot bijna onmeetbaar
hoge waarden. Wat de isolatieweerstand betreft, is dus mica wel
een van de meest voortreffelijke materialen. In de volgende paragraaf
zullen we zien, dat mica nog een tweede goede eigenschap bezit,
die dit materiaal in het bijzonder geschikt maakt om gebruikt te
worden als diëlectricum in condensatoren, die een geringe capa-
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citeit bezitten en waar een zeer hoge spanning op werkzaam is
(z.g. hoogspanningscondensatoren).
Behalve door de isolatieweerstand, wordt in een condensator nog
een verlies veroorzaakt, door de weerstand van de condensatorplaten zelf. Deze platen zijn van metaal gemaakt en de electriciteit,
die er opstroomt, zal dus een zekere tegenstand ondervinden, overP•/
. Men zal echter wel inzien, dat
eenkomstig de formule: R
Q

de uitkomst die men hiervoor verkrijgt zo klein is, dat de weer
stand van een plaat daardoor vrijwel te verwaarlozen is. Neemt
men dan nog in aanmerking, dat alle gelijknamige platen parallel
staan, dan volgt hieruit, dat het verlies, veroorzaakt door de weer
stand van de platen, in de meeste gevallen zo klein is, dat het wel
verwaarloosd mag worden. Bij een condensator, die zich in een
gelijkstroomkring bevindt, treedt dit verlies natuurlijk in het geheel
niet op, omdat daarbij de lading op de platen in rust verkeert.

Een ander verlies, dat bij een condensator optreedt, is het afvloeien
der lading als gevolg van het sproeien. Reeds werd in § 31 opgemerkt, dat sproeien een verschijnsel is, dat zich voordoet bij
electrisch geladen lichamen, die onder zeer hoge spanning staan en
die puntvormige uitsteeksels bezitten. Dit treffen we dus ook aan
bij hoogspanningscondensatoren, waarbij de plat'en rechthoekig van
vorm zijn. Aan de hoekpunten van de platen treedt dan het sproeiverschijnsel op. Dat het sproeien een verlies betekent is gemakkelijk
in te zien, wanneer men maar steeds in ’t oog houdt, dat het
arbeid kost, om de lading op de condensator te brengen. Als die
lading dus voor een deel verloren gaat, komt dit overeen met een
evenredig verlies aan arbeid We merken echter op, dat het
sproeiverlies alleen noemenswaard optreedt bij condensatoren, die
met zéér hoge spanningen werken. Om bij die condensatoren het
sproeiverlies tot een minimum te beperken, rondt men de hoeken
van de platen af.

Tot slot noemen we nog het verlies, dat ontstaat door electrische hysteresis. Dit verlies wordt veroorzaakt door de arbeid,
die telkens nodig is om de restlading uit het diëlectricum te ver
drijven, alvorens de condensator in omgekeerde richting kan worden
geladen. Natuurlijk speelt dit verlies alleen een rol bij condensa
toren, die op een spanning aangesloten staan, welke steeds van
richting omkeert. Met dergelijke spanningen krijgen we later bijna
uitsluitend te doen; we zullen ze leren kennen onder de naam
„wisselspanningen”.
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Bij de reeds meer genoemde afstemcondensatoren, waarop wissel
spanningen werkzaam zijn met een bijzonder groot aantal wisse
lingen per sec., speelt dit verlies een zo belangrijke rol, dat men
daarbij genoodzaakt is, uitsluitend lucht als diëlectricum te gebruiken,
omdat bij lucht geen hysteresis optreedt.

Samenvatting:
De verliezen in een condensator, worden veroorzaakt
door de isolatieweerstand, de weerstand van de
condensatorplaten, het sproeien en de diëlectrische
hysteresis.

Onder de isolatieweerstand van een condensator
wordt verstaan, de ohmse-weerstand van het diëlec
tricum.

Hoe groter de isolatieweerstand van het diëlectricum,
des te geringer is het verlies, dat er door veroor
zaakt wordt.

Verlies door sproeien treedt op by lichamen, die
onder zeer hoge spanning staan en waaraan zich
scherpe punten of hoeken bevinden.
Om het sproeien van de lading, by hoogspanningscondensatoren, tot een minimum te beperken, rondt
men de hoeken van de platen af.

Hysteresisverlies bij een condensator is een gevolg
van een zekere traagheid van het diëlectricum,
waardoor er steeds een hoeveelheid arbeid verbruikt
wordt, om de achterstallige ladingen te doen ver
dwijnen.
De verliezen, ontstaan door electrische-hysteresis
en door de weerstand van de condensatorplaten,
treden alleen op, wanneer een condensator zich in
een wisselstroomkring bevindt. Deze verliezen spelen
alleen een rol als het z.g. afstemkringen betreft.
§ 45.

Doorslagspanning.

Proefspanning.

Bedrijfsspanning.

Tenslottte dienen we nog enkele grootheden te noemen, die in het
bijzonder betrekking hebben op condensatoren, waarbij een vaste
stof als diëlectricum gebruikt wordt. Bij deze condensatoren is de
spanning, die men er op aan mag sluiten, aan grenzen gebonden,
hetgeen zijn oorzaak vindt in het volgende. Wanneer men een
isolatiestof aanbrengt tussen de platen van een condensator, en
men geeft deze platen ten opzichte van elkander een potentiaal
verschil, dan ontstaat er tussen die platen een krachtig electrisch
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veld. Onder invloed van dit veld, wordt het diëlectricum gepolari
seerd, welk verschijnsel werd omschreven in §41. Veronderstellen
we de middenstof volkomen isolerend, dan zal er, via het diëlec
tricum, in het geheel geen electriciteit overgaan van de ene plaat
op de andere. Wel zal er, in elk afzonderlijk deeltje van het dië
lectricum, een splitsing of scheiding plaats vinden, van de positieve
en negatieve electriciteit, zoals afgebeeld werd in fig. 70. Verhoogt
men het potentiaalverschil tussen de platen, dan neemt de sterkte
van het electrisch veld toe, waardoor genoemde scheiding volmaakter
plaats vindt. Echter blijft ieder deeltje van het diëlectricum zijn
eigen electriciteit vasthouden. Dit is immers juist het karakteristieke
gedrag van het diëlectricum. Wanneer men door blijft gaan, het
spanningsverschil tussen de platen te verhogen, dan zal op een
gegeven moment het diëlectricum, daar waar dit het dunst is, door
een vonk doorboord worden. De condensator wordt daardoor
vernield, omdat, als gevolg van de warmte-ontwikkeling, de zilverpapierstroken aan elkaar smelten, Deze vernieling van het diëlec
tricum is van blijvende aard, zodat daardoor de condensator voor
goed onbruikbaar geworden is. Eigenlijk behoort de spanning
waarbij het diëlectricum, van condensatoren van eenzelfde soort,
stuk gaat, steeds dezelfde te zijn. De ervaring leert echter dat
hierin nogal eens verschillen optreden. Dit is toe te schrijven aan
het feit, dat het isolatiemateriaal niet volkomen homogeen is. Deze
opmerking geldt natuurlijk alleen voor condensatoren, waarbij het
diëlectricum een vaste stof is. Wanneer bij condensatoren, waarbij
een vloeistof of lucht als diëlectricum dienst doet, een doorslag
plaats vindt, dan zal het diëlectricum zich daarna onmiddellijk weer
herstellen. Hetgeen er in de vloeistof of de lucht tijdens de door
slag gebeurt, is een verschijnsel van zeer korte duur, waarna onmid
dellijk de oorspronkelijke toestand weer intreedt; zodra n.1. de toe
gevoerde spanning weer van de platen afgenomen wordt.
Het spreekt vanzelf, dat het voor de constructie van condensatoren
van belang is, te onderzoeken bij welke spanning het diëlectricum
stuk gaat. Genoemde spanning wordt de doorslagspanning van
het materiaal genoemd. De doorslagspanning van een stof is een
grootheid, die afhankelijk is van de dikte van het isolatiemateriaal,
waarbij de oppervlakte buiten beschouwing blijft. Zo zullen twee
glasplaten van dezelfde glassoort, waarvan de ene een groter opper
vlak heeft dan de andere, maar die dezelfde dikte hebben, een
even grote doorslagspanning bezitten. Wel wordt de doorslag
spanning ook nog beïnvloed door de toestand, waarin het materiaal
verkeert, zoals vochtigheid, homogene toestand en temperatuur,
maar dit zullen we verder buiten beschouwing laten. Meestal wordt
de doorslagspanning van een stof opgegeven in kV per mm

186

materiaaldikte. Wanneer men dus in een tabel ziet aangegeven, dat
kV .'mm
mm bedraagt, dan wil dit zeggen,
de doorslagspanning van glas 10 kv
dat een glazen plaat van 1 mm dikte, bij een spanning van 10 000 V
juist op het punt staat om door te slaan.
Van de verschillende stoffen, die als isolatiemateriaal bij de ver
vaardiging van condensatoren gebruikt worden, heeft mica wel de
hoogste doorslagspanning. Dit is dan ook de reden, waarom mica
zo bij uitstek geschikt is, om als diëlectricum te dienen bij hoogspann/npscondensatoren. Echter is aan het gebruik van mica ook
een bezwaar verbonden; het is n.1. erg duur. Dit komt omdat
zuiver, homogeen mica zeer zelden voorkomt. Mica is een delfstof,
die men vindt in de vorm van ruwe blokken, die veel gelijkenis
vertonen met grote donkere stenen. In werkelijkheid bestaat echter
zo'n blok uit dunne lagen, die evenals de bladen van een boek,
plat op elkaar liggen. Met behulp van een speciaal voor dit doel
vervaardigd werktuig, is men in staat het mica te splijten, waar
door dunne platen verkregen worden (tot enkele honderdste mm
dikte). Bekijkt men zo’n plaat tegen het licht in, dan zal men zien,
dat deze vele barstjes en andere onregelmatigheden vertoont. Alleen
de plekken, die gehéél gaaf zijn, komen in aanmerking om ge
bruikt te worden als diëlectricum in een condensator. Deze gave
plekken hebben slechts een zeer klein oppervlak, zodat de afme
tingen van de mica plaatjes, d w z. alleen van de bruikbare delen,
meestal vrij gering zijn (enkele cm lang en breed). Bruikbare stukken
met grotere afmetingen komen zelden voor en zijn daarom zeer
kostbaar. Zelfs zou men mica platen, groter dan een bepaalde
maat, niet eens kunnen verkrijgen. De grotere platen mica, zoals
deze b.v. in haarddeuren voorkomen, worden gemaakt uit het afval,
dat voor de samenstelling van condensatoren ongeschikt is. Mica
is dus wel, vanwege zijn hoge doorslagspanning, een voortreffelijk
materiaal om gebruikt te worden als diëlectricum in een conden
sator. Het feit echter, dat platen boven een bepaalde afmeting
bijna niet te verkrijgen zijn en bovendien uitermate kostbaar wor
den, vormt een onoverkomelijk bezwaar, bij het vervaardigen van
micacondensatoren met grote capaciteit én voor zeer hoge spanning.
Hierover meer in § 46.

Alvorens de fabriek te verlaten, worden condensatoren op een be
paalde spanning aangesloten. Dit komt hierop neer, dat men ze één
voor één aansluit op een spanning, die een zeker gedeelte bedraagt
van de doorslagspanning van de te onderzoeken condensatoren. Laatst
genoemde grootheid wordt gevonden, door van de bovenbedoelde
partij condensatoren er enkele opzettelijk te laten doorslaan en
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gelijktijdig de spanning te meten, waarbij dit plaats vindt. Stel,
dat dit geschiedde bij 1000 V, dan onderzoekt men de overige
condensatoren van diezelfde partij, op een spanning die iets lager
is, b.v. 750 V. Dat men ze niet op de doorslagspanning zélf aan
sluit is logisch, want dan zouden ze nagenoeg alle stuk gaan. De
spanning, waarbij men de condensatoren onderzoekt, noemt men
de proefspanning. In het genoemde geval bedraagt dus de proefspanning 750 V. Meestal wordt de proefspanning op de conden
satoren vermeld. Om er zeker van te zijn, dat een condensator,
ook onder de meest ongunstige omstandigheden, bedrijfszeker zal
blijven werken, moet de spanning, die men er op aansluit, weer
belangrijk lager zijn dan de proefspanning. Men noemt de span
ning, waarbij een condensator onder alle omstandigheden veilig
gebruikt kan worden, de bedrijfsspanning, soms ook arbeidsspanning of werkspanning. Ook deze staat op de meeste condensatoren
aangegeven. (Zie lig. 81).
Ten onrechte wordt wel eens gezegd, dat de spanning, die op een
condensator aangegeven staat, de doorslagspanning is. Dit is
natuurlijk onjuist, want wanneer van de betrokken condensator de
doorslagspanning bekend was, zou hij tevens stuk moeten zijn,
aangezien de doorslagspanning pas bekend wordt, op het moment,
dat de condensator inderdaad doorslaat.

Voorbeeld.

Men beschikt over een partij condensatoren, waarop vermeld staat:
Cap. = 0,2 F. Bedr.sp. = 250 V. Voor een bepaald geval heeft men
echter een condensator nodig, met een capaciteit van 0,5 g F en
een bedrijfsspanning van ten minste 500 V. Hoe kan men zich dan
behelpen, met de condensatoren waarover men de beschikking heeft?
Oplossing.

Daar de bedrijfsspanning twéémaal zo groot is, als die, waarvoor
de condensatoren gemaakt zijn, moet men, om doorslag te voor
komen, twéé stuks in serie schakelen. De capaciteit van 2 conden
satoren a 0,2 Z4 F, in serie geschakeld, bedraagt echter slechts 0,1 & F.
Ter verkrijging van een capaciteit van 0,5 ƒ4 F, zal men dan weer
vijf takken parallel moeten schakelen. Men heeft dus tien conden
satoren nodig, die geschakeld moeten worden in vijf takken parallel,
terwijl iedere tak twee condensatoren in serie bevatten moet.
In aansluiting op bovenstaand getallenvoorbeeld, willen we nog een
opmerking maken over het in serie schakelen van condensatoren
op een hogere spanning dan die, welke één enkele condensator
verdragen kan.
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In ons rekenvoorbeeld staan er, per tak, twee condensatoren in
serie en omdat ze dezelfde capaciteit bezitten, krijgen ze, overeen
komstig formule 38. elk de halve spanning.
Zo vanzelfsprekend is dit echter niet en wel om de volgende reden.
Formule 38 geldt n.1. uitsluitend voor het geval, dat we te maken
hebben met lucht-condensatoren. Van zulke lucht-condensatoren
wordt de isolatieweerstand practisch als oneindig-groot beschouwd
en in dat geval verhouden zich de deelspanningen als de omge
keerde capaciteitswaarden.
Zodra echter de condensator een ander diëlectricum bezit, b.v.
glas, mica, papier enz., waarvan de isolatieweerstand eindig is, kan
men hem vervangen denken door een condensator met oneindig
grote isolatieweerstand, waaraan parallel staat een R ter grootte
van de RiSOl. van het betreffende isolatiemateriaal (zie fig. 44). De
vraag is nu, wanneer een aantal van zulke condensatoren in serie
staan, deelt zich de spanning dan overeenkomstig de omgekeerde
capaciteitswaarden of overeenkomstig de isolatieweerstanden. Het
antwoord op deze vraag luidt: op het moment van aansluiting deelt
de spanning zich overeenkomstig de omgekeerde capaciteitswaarden
en als het laden beëindigd is, deelt de spanning zich overeenkomstig
de isolatieweerstanden. Gedurende de tijd, waarin het laden zich
voltrekt, gaat de spanningsdeling over van de ene verhouding naar
de andere. Schakelen we nu twee (of meer) condensatoren in serie,
dan is voor ons natuurlijk alleen de eindtoestand van belang en dit
is dus de spanningsdeling overeenkomstig de isolatieweerstanden.
Ter toelichting beschouwen we het volgende geval. We bezitten
twee condensatoren met gelijke capaciteit (elk 4 u F). De ene is
een goed fabrikaat en heeft een Risoi. van 200 M 2 ; de andere is
belangrijk slechter en zal een RiSOi. van slechts 10 M O bezitten.
Op elk der condensatoren staat vermeld, dat de werkspanning 450 V
bedragen mag We sluiten deze twee condensatoren nu in serie
aan op 600 V, niet beter te weten, dan dat elke condensator 300 V
voor zijn rekening krijgt (gelijke Cs, dus elk de halve spanning,
niet waar?). De werkelijkheid is echter geheel anders. De spannings
deling vindt n.1. plaats overeenkomstig de isolatieweerstanden, dus
we krijgen V { 'V 2 “ ^1 : ^2 — 200 : 10 = 20 : 1. De eerste (goede)
condensator krijgt dus
• 600 = 571,43 V en de tweede krijgt
■ 600
28,57 V. Omdat de spanning op de eerste condensator
veel te hoog wordt, bestaat er grote kans dat deze doorslaat.
Daarna komt vrijwel de gehele spanning op de tweede condensator
en gaat ook die stuk.
Uit een en ander is gebleken, dat we, wat de spanningsdeling
betreft, de capaciteitswaarden geheel buiten beschouwing kunnen
laten, alleen de isolatieweerstanden spelen een rol. We zouden
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immers, als we de Cs ongelijk verondersteld hadden, precies de

zelfde uitkomst verkregen hebben! (Nogmaals, dit alles geldt niet
voor lucht-condensatoren ; daarvoor geldt form. 44).
Als de isolatieweerstand van de te gebruiken condensatoren niet
bekend is en men wil ze toch veilig in serie schakelen, dan is dit
toch wel mogelijk en wel op de volgende manier. We plaatsen
dan parallel aan elk der condensatoren een weerstand van b.v.
1 M 11. De grootte van deze weerstanden is vrij willekeurig, mits de
waarde er van maar veel kleiner is dan de kleinste isolatieweerstand
die we redelijkerwijs verwachten kunnen. De vervangingsweerstand
van de RiS<>i. en de
is dan immers altijd practisch gelijk aan
R/xu.- Met deze parallelweerstand gedraagt zich nu elke conden
sator, alsof zijn Risui. 1 M 2 was en nu komt op elke condensator
de halve spanning. Heeft men twee condensatoren met ongelijke
werkspanningen, b.v. een van 250 V en een van 450 V, dan
kiezen we de parallelweerstanden in dezelfde verhouding, dus als
2,5 : 4,5 (b.v. 0,5 M
en 0,9 M O). Weliswaar is de lekstroom
nu veel groter geworden, maar dit is geen bezwaar, omdat die toch
altijd nog heel klein blijft. Bovendien passen we deze methode
alleen toe in gevallen, waarbij de grotere lekstroom geen bezwaar
voor de goede werking van de schakeling oplevert.
In verband met het hiervoor behandelde merken we op, dat de
grootheden doorslagspanning, diëlectrische-constante en isolatieweerstand niets met elkaar te maken hebben. Zo kunnen b.v. twee
materialen heel goed eenzelfde diëlectrische-constante bezitten, ter
wijl toch hun isolatieweerstanden en doorslagspanningen verschillend
van grootte zijn. Er bestaat dus tussen deze drie grootheden geen
enkel verband.

Het gebruik van stoffen met een hoge doorslagspanning als diëlectricum in een condensator, brengt een bepaald voordeel met zich
mee. Hiertoe vergelijken we eens twee verschillende isolatiestoffen
met elkander, b.v. papier en mica, waarbij we zullen aannemen,
dat het mica een vijfmaal zo grote doorslagspanning bezit als het
papier. Met elk van deze stoffen als diëlectricum, vervaardigen we
een condensator. De capaciteiten en ook de bedrijfsspanningen
veronderstellen we in beide gevallen even groot te zijn. Het spreekt
dan vanzelf, dat bij de papiercondensator het diëlectricum vijfmaal
zo dik moet zijn, als bij de micacondensator. Maken we beide con
densatoren met platen van dezelfde afmetingen, dan volgt uit de
formule ter berekening van de capaciteit van een plaatcondensator
(form. 43), dat bij de papiercondensator het werkzame plaatoppervlak O eveneens vijfmaal zo groot zal moeten zijn als bij de
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micacondensator Immers, als in die formule de factoren O en d
élk vijfmaal zo groot worden, blijft de capaciteit onveranderd. Het
verschil in uitkomst is dus dit, dat bij de papiercondensator, zowel
de dikte van het diëlectricum, als het aantal condensatorplaten
vijfmaal zo groot zal moeten zijn als bij de micacondensator. Bij
dezelfde lengte en breedte, wordt dus de papiercondensator vijf
entwintig maal zo dik. Uit deze vergelijking is duidelijk het voor
deel gebleken van het gebruik van isolatiestoffen met hoge doorslagspanning. Immers, hoe hoger de doorslagspanning van een
bepaalde stof is, des te kleinere afmetingen krijgt de condensator,
waarin men die stof als diëlectricum gebruikt.

Wanneer men bovenstaande uiteenzetting goed begrepen heeft, zal
het duidelijk zijn, dat de afmetingen van een condensator in zekere
zin niets te maken hebben met de grootte van de capaciteit. Hiermede bedoelen we, dat een condensator, die een bepaalde capaciteit bezit, zowel zeer grote als zeer kleine afmetingen kan hebben
en omgekeerd kan een condensator van bepaalde afmetingen, zowel
een zeer grote als een zeer kleine capaciteit bezitten Als voorbeeld
noemen we een bepaalde condensator, die gebruikt wordt in een
standaard scheeps-zend-installatie en die we later zullen leren kennen
onder de naam „gevercondensator van de 2 kW N.S.F.” Deze
condensator bezit een capaciteit van ongeveer 20 000 /z/z F, terwijl
zijn uitwendige afmetingen bij benadering zijn : 40 cm breed, 40 cm
lang en 50 cm hoog. De afmetingen en het gewicht van deze con
densator zijn zodanig, dat hij door één persoon nauwelijks getild
kan worden. Er bestaan echter ook andere condensatoren van
20 000 zz/x F (dus met dezelfde capaciteit), waarvan er bij-wijzevan-spreken gemakkelijk een paar in een lucifersdoosje gaan (zie
b.v. fig. 82).
Wanneer men dus twee condensatoren te zien krijgt, die zeer ver
schillend van grootte zijn en er wordt de vraag gesteld, welke van
die twee condensatoren de grootste capaciteit bezit, dan kan men
hierop, indien verdere gegevens ontbreken, onmogelijk een antwoord
geven, omdat zowel de ene als de andere condensator, de grootste
capaciteit kan bezitten.
Samenvatting:

De doorslagspanning van een materiaal geeft aan,
bij welke spanning dat materiaal op het punt staat
om door te slaan. Meestal wordt deze grootheid
opgegeven in kV per mm materiaaldikte.
De doorslagspanning van mica is zeer groot, om
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welke reden mica byzonder geschikt is, om gebruikt
te worden als diëlectricum in condensatoren voor
zeer hoge spanning, waarvan de capaciteit niet al
te groot is.
De proefspanning is de spanning, waarby de con
densatoren worden onderzocht, alvorens de fabriek
te verlaten.

Bij condensatoren met vast diëlectricum vindt de
spanningsdeling niet plaats evenredig met de om
gekeerde capaciteitswaarden, maar evenredig met de
isolatieweerstanden.
De bedrijfsspanning, arbeidspanning of werkspanning
is de spanning, waarbij men een condensator onder
alle omstandigheden veilig gebruiken kan.

Het
een
men
veel

nut van het gebruik van een diëlectricum met
hoge doorsiagspanning is hierin gelegen, dat
daardoor condensatoren vervaardigen kan van
kleinere afmetingen.

In zekere zin hebben de afmetingen van een con
densator niets te maken met zijn capaciteit. Het is
zeer goed mogelijk, dat een condensator met kleine
afmetingen een capaciteit bezit, die veel groter is
dan die van een condensator, waarvan de afmetingen
zeer groot zijn; ook het omgekeerde is mogelyk.

§ 46.

a.

Practische uitvoering van condensatoren» die in de radio
techniek worden toegepast.

Algemeen.

Hoewel alle condensatoren dit gemeen hebben, dat ze steeds be
staan uit twee goede geleiders, gescheiden door een isolator, is
toch de manier waarop ze gefabriceerd zijn, zéér verschillend. Deze
grote verschillen zijn een gevolg van de omstandigheid, dat men
niet aan alle condensatoren, die in de practijk gebruikt worden,
dezelfde eisen stelt. De factoren, die in hoofdzaak de vorm van
een condensator bepalen, zijn : de grootte van de gewenste capa
citeit, de spanning die op de condensator aangesloten zal worden
en verder, of de capaciteit al of niet veranderlijk moet kunnen zijn.
We kunnen dienovereenkomstig de condensatoren splitsen in twee
hoofdgroepen, te weten de vaste condensatoren (met onveranderlijke
capaciteit) en de variabele condensatoren (met veranderlijke capa
citeit).
De vaste condensatoren kan men wederom verdelen in die, waarbij
de platen opgerold of gewikkeld zijn en die men daarom tvikkelcondensatoren noemt, en andere, waarbij de platen op elkaar
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gestapeld zijn en die daarom met de naam stapelcondensatoren
aangeduid worden.
Variabele condensatoren zijn eveneens weer te verdelen in con
densatoren, waarbij de capaciteit slechts sprongsgewijs te veranderen
is (b.v. zodanig, dat men deze wel op enkele bepaalde waarden
kan instellen, maar niet op de daar-tussenliggende waarden) en in
andere, die men binnen bepaalde grenzen, op iedere gewenste
capaciteitswaarde kan instellen. Deze laatste soort is dus continuvariabel. Ze nemen onder de condensatoren een speciale plaats in,
omdat men er, wat de verliezen betreft, de hoogste eisen aan stelt.
We zullen ze hierna leren kennen onder de naam draaicondensatoren.
b. De ivikkelcondensator.

Deze condensatoren worden zo genoemd, omdat de platen en het
diëlectricum opgerold of gewikkeld worden. Vrij algemeen wordt
als diëlectricum geparaffineerd papier gebruikt, terwijl voor de be
kleedsels van de condensator, zilverpapier (bladtin) gebezigd wordt.
Van het zilverpapier worden smalle stroken gemaakt, waarvan de
lengte, al naar gelang de grootte van de te vervaardigen capaciteit,
ettelijke meters bedragen kan. Ook van het geparaffineerd papier
worden dergelijke stroken gemaakt, die echter iets breder zijn dan
de stroken zilverpapier. Ter verduidelijking zijn deze stroken in
fig. 77 naast elkaar gelegd en respectievelijk aangeduid met a, b,
c en d (het zilverpapier wordt voorgesteld door de donkere stroken).

EZ
(i___

c
___ tf

Fig. 77.
Van deze stroken worden er vier op elkaar gelegd (om-en-om);
eerst een strook geparaffineerd papier, daarop een strook zilver
papier, dan weer een strook geparaffineerd papier en ten slotte
weer een strook zilverpapier. Eerst wordt dus d opgenomen en
op c gelegd, dan deze twee tezamen op b en ten slotte deze drie
stroken tezamen weer op a. In fig. 78 is dit stapeltje van-terzijdegezien getekend. De stroken zilverpapier zijn hierin aangegeven
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Fig. 78.
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met de vol-getrokken lijnen; de stroken geparaffineerd papier met
de gestreepte lijnen. Nu wordt het gehele stapeltje gevouwen, in
de richting, zoals de pijl bij r aangeeft, waarbij de vouw bij punt
p komt te liggen. Er wordt dus van r naar q toe gevouwen. Na
de eerste vouw, komt het geheel er uit te zien overeenkomstig
fig. 79. Men lette hierbij goed op, dat er, tussen r en p, telkens
r
<7

Fig. 79.

geparaffineerd papier en zilverpapier om-en-om op elkaar komen
te liggen, (De afstanden tussen de lijnen onderling, zijn ter wille
van de duidelijkheid, veel te groot getekend). Na de derde vouw
ziet het gevouwen gedeelte er uit, overeenkomstig fig. 80. Om de
verschillende zilverpapierlagen hierin
beter van elkander te kunnen onder
scheiden, zijn die, welke tot de ene
strook behoren, gemerkt met een stip
en die, welke tot de andere strook
behoren, gemerkt met een kruisje.
Fig. 80.
We zien nu in de figuur duidelijk
afwisselend een kruisje en een stip.
Daar alle met een kruisje gemerkte lagen met elkander doorver
bonden staan en eveneens alle met een stip gemerkte lagen met
elkaar in verbinding staan, komt dus het electrisch resultaat van
deze constructie volkomen overeen, met dat van de constructie
in fig. 75c. Dergelijke pakketten (fig. 80)
worden gewikkeld tot een capaciteit van
1 /z F. De dikte van zo’n pakket wordt
voor het grootste deel bepaald door de
dikte van het geparaffineerde papier en dit
is weer afhankelijk van de spanning, waar
bij de condensator gebruikt zal moeten
worden. Voor een werkspanning van een
paar honderd volt is de dikte van zo’n
pakket ongeveer 1 cm. Ter verkrijging van
een grotere capaciteit, wordt een aantal pak
ketten parallel geschakeld. Deze worden
o
tezamen ondergebracht in een bakje van
aluminium of dun plaatijzer. In fig. 81 is
een dergelijke condensator afgebeeld. Voor
Fig. 81.
Ooaterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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aansluitpunten zijn bovenop een paar soldeerlippen aangebracht.
Deze staan in verbinding met een paar smalle strookjes bladkoper,
die tijdens het vouwen tussen de juiste lagen worden gestoken.
Behalve de manier, zoals die in fig. 80 aangegeven werd, waarbij
de stroken werden geuoutven, worden de stroken ook wel opgerold, waardoor het geheel een ronde vorm krijgt. In fig. 82 is
een dergelijke condensator afgebeeld. Overigens is de uiterlijke
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Fig. 82.
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vorm van de condensator slechts bijzaak;
het principe van het wikkelen of rollen is
bij beide typen hetzelfde. Wikkelcondensatoren worden gemaakt in alle capaciteitswaarden en voor iedere bedrijfsspanning.
d

c. Stapelcondensatoren.

Bij het vervaardigen van wikkelcondensatoren
is men voor het diëlectricum aange
e
wezen op geparaffineerd papier, want glas
is natuurlijk niet bruikbaar en ook mica
is er niet voor geschikt. Dit komt, omdat
f
men het materiaal vouwt, waardoor het in
zekere zin geknakt wordt. Wanneer men
mica maar enigszins scherp buigt, gaat het
g
reeds barsten en verliest het al zijn goede
electrische eigenschappen. Wil men dus
mica gebruiken als diëlectricum in een con
h
densator, dan dient men vlakke plaatjes te
gebruiken en deze op elkaar te stapelen.
Fig. 83.
Een dergelijke condensator noemt men een
stapelcondensator. Een condensator met
glas-diëlectricum is natuurlijk altijd een stapelcondensator. De in
richting van een mica stapelcondensator is afgebeeld in fig. 83.
De eerste laag wordt gevormd door een micaplaatje van recht
hoekige vorm, fig. 83a. Hierop komt de tweede laag die bestaat
uit een blaadje zilverpapier, of zeer dun koper (Zafoenkoper; een
benaming voor zéér dun bladkoper), eveneens rechthoekig van vorm,
doch iets smaller en iets langer. Dit plaatje wordt zodanig op het
mica gelegd, dat het aan ene zijde er buiten uitsteekt, fig. 836. Nu
volgt de derde laag, die weer bestaat uit een mica plaatje, dat recht
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boven het eerste komt te liggen, fig. 83c. Daarop komt weer een
blaadje zilverpapier, dat nu zó op het mica gelegd wordt, dat het
er aan de tegenovergestelde kant buiten uitsteekt, fig. 83d. Zo
doorgaande, stapelt men om-en-om mica en zilverpapier op elkaar,
overeenkomstig de afbeeldingen in fig. 83e, f en g. Wanneer men
het gehele stapeltje van terzijde bekijkt, ziet het er uit, zoals afgebeeld is in fig. 83/1. Daarin is het zilverpapier met de vol-getrokken
lijnen aangegeven en het mica met de gestreepte lijnen. Daar de
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Fig. 84.
dikte van de afzonderlijke plaatjes zéér gering is (slechts een paar
honderdste mm), kan men gemakkelijk enkele tientallen plaatjes op
elkander stapelen. De op deze wijze verkregen condensator, heeft
dan nog slechts een dikte van ongeveer een mm. Ter bescherming
van het mica, wordt de condensator geklemd tussen twee plaatjes
van hard isolatiemateriaal, b.v. pertinax. In fig. 84a is dit aange
geven, waarbij het pertinax ge
n
e
(lllll>)»> J
arceerd is, terwijl de conden
sator zelf getekend is als een
I
1
E
1
dikke lijn. De stukken, die
buiten het pertinax uitsteken,
zijn dezelfde, als die, welke in
DUBILIER
fig. 83 aangegeven zijn. Deze
uitsteeksels
worden nu om het
MICA
._________ B.TTtH__________
pertinax heen gevouwen, fig.
CONDENSOR
i
84b. Tenslotte brengt men aan
beide zijden een metalen klemrand aan; deze klemranden
mtott k«
knijpen het geheel vast en vor
<3<.M4 V755*
men tevens de aansluitpunten
van de condensator. Fig, 84c
toont de afbeelding van een
Fig. 85.
dergelijke micacondensator.
Natuurlijk behoeft de uiterlijke vorm van de condensator niet altijd
overeen te komen met die/ welke afgebeeld is in fig. 84c. Zo toont
fig. 85 een micacondensator, waarvan het inwendige volmaakt gelijk
is aan dat van de condensator uit fig. 84c. De aanduiding „Dubilier”,
die hierop staat aangegeven, is slechts een fabrieksmerk, evenals
de aanduiding L.B. in fig. 81, en heeft dus niets te maken met de
soort of het type van de condensator. We merken dit opzettelijk
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op, omdat men de naam „Dubilier” wel eens in dien zin hoort
gebruiken, als zoude een Dubilier-condensator altijd een micacondensator moeten zijn en dit is natuurlijk geenszins het geval.
De Engelse Dubilier-fabrieken vervaardigen, behalve mica-condensatoren, ook papier- en andere condensatoren.
Er rest ons nog een opmerking over de vervaardiging van micacondensatoren van grote capaciteit en voor zéér hoge spanning.
Hoe hoger de spanning is, waartoe men een condensator oplaadt,
des te meer zal het nodig zijn het diëlectricum een flink stuk buiten
de condensatorplaten te laten uitsteken. Dit ter voorkoming van
vonkvorming om de platen heen. Wanneer het diëlectricum gevormd
wordt door glazen platen, bestaat hiertegen geen enkel bezwaar.
Anders is dit echter bij condensatoren, waarin mica als diëlectricum
toegepast wordt. In § 45 werd n.1. uiteengezet, dat mica platen
groter dan een bepaalde maat, niet verkrijgbaar zijn. Men is daarom
bij mica-condensatoren gebonden aan een zéér beperkte maat voor
de platen, waaruit het diëlectricum bestaat. Wanneer men dan
bovendien nog een aantal cm binnen de randen van het diëlectri
cum moet blijven, zal men begrijpen, dat er vrijwel geen oppervlak
meer overblijft voor de condensatorplaten zélf. Dit is dan ook de
reden, waarom hoogspanningscondensatoren met grote capaciteit,
in mica haast niet uitvoerbaar zijn, immers, men zou vanwege het
uiterst geringe plaatoppervlak veel te veel platen op elkaar moeten
stapelen. Dit bezwaar bestaat natuurlijk niet voor een hoogspannings mica-condensator met geringe capaciteit. In zo'n geval be
hoeft n.1. het oppervlak van de bekleedsels, dus ook van de mica
plaatjes, niet groot te zijn. Zo kan men b.v. ook heel goed micacondensatoren met grote capaciteit vervaardigen voor lage spanning.
(Daarbij is het immers niet nodig een paar cm binnen de randen
van het mica te blijven.) De condensator, die afgebeeld is in fig. 85,
is een voorbeeld hiervan, het is een mica-condensator met een
grote capaciteit, maar met een lage bedrijfsspanning. (Met betrekking
tot het voorgaande, verstaan we onder lage spanning, een paar
honderd volt; onder hoge spanning daarentegen, een paar duizend
volt). Hoogspanningscondensatoren met grote capaciteit worden om
bovenstaande reden daarom meestal geconstrueerd met een diëlectri
cum, dat bestaat uit glazen platen. Wil men echter per-sé met micacondensatoren werken, dan kan altijd een grotere capaciteit ver
kregen worden door een aantal condensatoren parallel te schakelen.

d. De Leidse fles.
De hiervoor genoemde wikkel- en stapelcondensatoren zijn vaste
condensatoren, waarbij men de aangegeven constructie toepast met
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het oogmerk, om in een zo klein mogelijke ruimte een zo groot
mogelijke capaciteitswaarde onder te brengen. Dit wil daarom nog
niet zeggen, dat alle vaste condensatoren op die manier geconstrueerd
dienen te worden. Zo kan men bij kleine capaciteitswaarden vol
staan, met slechts twéé platen aan te brengen. Dit werd b.v. gedaan
bij een bepaald condensator-type, dat in de techniek
bekend staat onder de naam „Leidse fles". Deze con
densator, die zijn naam te danken heeft aan den uit
ff
vinder (een Leidse professor), heeft voor ons alleen nog
maar historische betekenis, daar hij in de practijk vrijwel
geen toepassing meer vindt. Een enkele maal echter
wordt de Leidse fles in zendschakelingen nog wel eens
aangetroffen en we dienen dus de inrichting er van te
Fig. 86.
kennen. Oorspronkelijk werd voor de constructie er van
gebruik gemaakt van een glazen pot of fles (vandaar de naam
Leidse fles), die aan de binnenkant en aan de buitenkant (ook de
bodem) beplakt werd met zilverpapier, waarbij het bovenste deel
van de fles onbeplakt bleef (zie fig. 86). Op die manier worden er
dus eigenlijk twee metalen bekers gevormd, waarvan de kleinste
zich binnen en de grootste zich buiten de fles bevindt. Deze twee
bekers vormen de bekleedsels van
een condensator, waarvan de gla
-x'oj
p
zen fles het diëlectricum is. Om
contact te verkrijgen met het bin
nenste bekleedsel, wordt een kurk
I'
op de fles gedaan, waar een me
talen staaf doorheen steekt. Aan
de onderkant van deze staaf is een
koperen kettinkje bevestigd, dat
op de bodem rust en daardoor het
contact met het binnenbekleedsel
vormt. Echter is deze uitvoering
ongeschikt om in de zendtechniek
gebruikt te worden. Voor dit doel
construeert men de Leidse fles,
overeenkomstig fig. 87a. die een
doorsnee-tekening er van voor
stelt. Een lange smalle glazen cylinder, voorzien van een bodem,
is van binnen en van buiten be
O\^kleed met een zeer dun laagje
9
koper, dat daarop (langs electroc
b
chemische weg) wordt neergesla
a
gen. Zo] worden er twee koperen
Fig. 87.
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cylinders gevormd, waartussen zich de glazen cylinder bevindt. De
bodem van de fles heeft, overeenkomstig fig. 87, meestal de vorm
van een halve bol. Het binnenbekleedsel maakt contact met enkele
koperdraden, die veerkrachtig tegen de binnenwand drukken. Deze
koperdraden vormen het verlengde van een koperen staaf, die door
het ebonieten deksel gestoken is en die aan de bovenzijde voor
zien is van een contactschroef p. Het geheel is afgebeeld in fig.
87c. De bevestiging van de fles vindt plaats in een paar verende
clips, die vastgeschroefd zijn op een montageplaat. Een van deze
clips is in fig. 876 aangegeven met q. Wanneer de fles tussen de
clips vastgeklemd zit, vormen p en q de aansluitpunten. De capa
citeit van een Leidse fles, zoals deze vroeger in zendinstallaties
gebruikt werd, is betrekkelijk klein en bedraagt ongeveer 100 tot
1000 pF. Ter verkrijging van een grotere capaciteit werd een aan
tal flessen parallel geschakeld. Dit geschiedde zeer eenvoudig door
een aantal clips op een rij te monteren, waartussen de flessen
geklemd werden. Bi) eventuele doorslag van een fles (wat in de
practijk nog al eens voorkwam) kon deze dan gemakkelijk door
een nieuwe vervangen worden.

e. De draaicondensafor.

Onder de condensatoren neemt deze een heel belangrijke plaats
in, vanwege het feit, dat men er, in verband met de optredende
verliezen, zeer hoge eisen aan stelt. De naam draazcondensator is
er aan gegeven, omdat van de beide stellen platen (fig. 75c) één
stel vast staat en één stel draaibaar is. De vorm van de platen
veronderstellen we voorlopig halfcirkelvormig te zijn. Fig. 88 toont
een vaste plaat a en een draaibare plaat b. Een aan
tal van deze vaststaande platen zijn, op onderling
a
i
gelijke afstand, aangebracht en aan de buitenkant
j met elkander doorverbonden. (Deze afstand be
draagt ten hoogste een paar millimeter). Ook de
b
draaibare platen zijn op dezelfde afstand van
elkander bevestigd en worden door middel van
Fig. 88.
een as met elkaar doorverbonden. In fig. 89 is
een en ander afzonderlijk afgebeeld. Beide stellen platen worden
zodanig gemonteerd, dat de as vrijloopt van de half-cirkelvormige
uitsparingen in de vaste platen Men zal nu gemakkelijk inzien,
dat door verdraaiing van de as, het werkzame oppervlak van de
condensator verandert. Zoals uit form. 43 blijkt, komt dit overeen
met een verandering van de factar O tijdens de verdraaiing. Daar
de overige factoren in de formule onveranderd blijven, volgt uit
het bovenstaande, dat men door verdraaiing van de as met de

199

g

daaraan verbonden platen, de capaciteit
van de condensator veranderen kan.
/
Zijn de draaibare platen gehéél tussen de
/ vaste in gedraaid, dan heeft de conden. sator de grootste capaciteit, die we de
I
maximale capaciteit noemen en zullen aan'
duiden met Cmax- Geheel tnï-elkander ge
draaid, is de capaciteit het kleinst. Men
zou nu misschien verwachten, dat dan de
Fig. 89.
capaciteit geheel nul moest zijn; dit is
echter niet het geval, omdat in die stand
de randen van de platen tegenover elkander komen te liggen,
waardoor er toch altijd nog enige capaciteit gevormd wordt. Men
noemt dit de rand- of nulcapaciteit.
Om de as gemakkelijk te kunnen draaien, is deze aan het einde
voorzien van een brede (schotelvormige) knop, die meestal met de
naam schaal wordt aangeduid. De halve omtrek van deze schaal,
is verdeeld in een willekeurig aantal deelstrepen, meestal in 90, 100
of 180. De knop wordt zodanig op de as vastgeschroefd, dat de
schaal op nul komt te staan, als de condensator geheel uitgedraaid
staat. Daar dus de condensator zijn kleinste capaciteit bezit als de
schaal op nul staat, noemt men die minimumwaarde van de capaci
teit, de nulcapaciteit van de condensator. Deze geven we aan met
C.>. Van een normale condensator kan de nulcapiciteit tot circa
10% van de maximale capaciteit bedragen. Tussen de nulcapiciteit
en de maximale capaciteit, kan de condensator op iedere wille
keurige capaciteitswaarde ingesteld worden. Met de capaciteitswaarde, die op een draaicondensator aangegeven staat, wordt steeds
de maximale capaciteit bedoeld. Wanneer dus op een draaiconden
sator vermeld staat: Cap. 500 pF, dan kan men de capaciteit van
deze condensator, door verdraaiing van de platen, instellen op iedere
willekeurige waarde tussen 500 p F en ongeveer 50 p F (10% van

500 p F).
In sommige gevallen, zoals in ontvangtoestellen voor korte en
ultra korte golven, is het wenselijk dat de instelling van een draaicondensator met zéér grote nauwkeurigheid geschiedt. Om dit te
kunnen bereiken, brengt men in die gevallen een inrichting aan,
die bekend staat onder de naam fijnregeling. Er bestaan zeer veel
verschillende soorten van fijnregelingen, die echter alle hierop neer
komen, dat de verdraaiing van de knop vertraagd overgebracht
wordt op de draaibare platen van de condensator. De meest eenvoudige fijnregeling is wel die, waarbij naast de schaal van de
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condensator een klein draaibaar knopje aangebracht is, dat gedeel
telijk uit rubber is vervaardigd. Dit knopje drukt met het rubber
gedeelte tegen de schaal van de condensator. In fig. 90 is een en
ander afgebeeld. Stel, dat de diameter van het kleine knopje 1,5 cm
en die van de schaal 12 cm bedraagt, dan komt één omwenteling
van het kleine knopje overeen met 1,5: 12 = 0,125 of - omwente
ling van de schaal. Bij een schaalverdeling
van 100 schaaldelen verdraait de schaal zich
dan slechts 12,5 graad. Door het kleine
knopje maar een weinig te verdraaien, kan
men de condensatorschaal dus heel nauw
keurig op een onderdeel van een schaaldeel
instellen. Behalve deze bestaan er talloze
andere soorten van fijnregelingen,
In ontvangtoestellen worden draaicondensatoren altijd liggend gemonteerd, dus met
de as horizontaal. Het gevolg hiervan is,
dat de draaibare platen door hun gewicht, steeds neiging zullen
vertonen om naar beneden te zakken. Om dit tegen te gaan worden
de condensatoren zodanig geconstrueerd, dat de wrijving van de
as in de lagers voldoende is, om de draaibare platen vast te houden
in de stand, waarop men ze instelt. Op schepen, waar de toestellen
aan trillingen (o.a. van de machines) onderhevig zijn, kan genoemd
verschijnsel, vooral als de condensator door het lange gebruik iets
gemakkelijker draait, zich toch nog wel voordoen. Daarom voorziet
men die condensatoren wel eens van een extra knopje, dat het
mogelijk maakt de draaibare platen vast te zetten, nadat deze op
de gewenste waarde ingesteld zijn.
Een enkele maal ziet men wel eens de volgende constructie ge
bruiken, die eveneens tot doel heeft het wegzakken van de draai
bare platen tegen tc gaan. Deze bestaat hierin, dat men de platen
niet alle recht onder elkaar aanbrengt, maar dat men ze verdeelt
in twee gelijke groepen en deze
zodanig aan de as bevestigt,
dat de ene groep 180° verdraaid
staat ten opzichte van de andere
groep. In dat geval zegt men
dat de platen uitgebalanceerd
b
a
zijn. Natuurlijk dient men bij
Fig. 91.
die condensatoren ook de vaste
platen in twee gelijke groepen
te verdelen en deze eveneens ten opzichte van elkaar 180° verdraaid
aan te brengen. In fig. 91 is deze inrichting, schematisch en in
doorsnede gezien, afgebeeld. Fig. 91a toont de bevestiging van de

Fig. 90.
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draaibare platen op de as, terwijl de figuren 916 en c respectievelijk
de uzïgedraaide en de zngedraaide condensator laten zien.

Reeds eerder werd opgemerkt, dat draaicondensatoren bijna uitslui
tend als afstemcondensatoren in ontvangtoestellen gebruikt worden
en dat men aan deze condensatoren bijzonder hoge eisen stelt.
Daarom construeert men ze zodanig, dat de verliezen tot een uiterste
minimum beperkt worden. Om het energieverlies /-’•/?, dat in de
platen optreedt, zo laag mogelijk te houden, vervaardigt men deze
meestal van koper, want dit metaal heeft een lage soortelijke weer
stand. Echter is van de optredende verliezen het hiervoor genoemde
van ondergeschikt belang. Dit komt, omdat de weerstand R van
de platen uiterst klein is (alle platen staan parallel), terwijl in vele
gevallen, zoals bij ontvangtoestellen, ook de stroom / vrij klein
is. Ook zal bij een afstemcondensator voor ontvang-doeleinden
het sproeiverlies slechts in zeer geringe mate optreden, aangezien
dit verschijnsel alleen merkbaar plaats vindt bij zeer hoge span
ningen.
Van groot belang echter is het verlies, dat ontstaat door de diëlectrische hysteresis. Uiteraard worden om die reden als afstem
condensatoren uitsluitend luc/zf-draaicondensatoren gebruikt, omdat
in lucht het hysteresis-verschijnsel in het geheel niet optreedt.
Proeven, die men weleens heeft genomen met mica-draaicondensatoren voor afstem-doeleinden, hebben steeds een negatief resultaat
opgeleverd. Toch treedt in een lucht-draaicondensator ook nog
hysteresis-verlies op, n.1. in het isolatiemateriaal, waarmede de draai
bare en vaste platen van elkaar gescheiden zijn. De gebruikte
hoeveelheid isolatiemateriaal (van de beste soort) wordt daarom zo
klein mogelijk gehouden, terwijl het bovendien steeds daar aan
gebracht wordt, waar het electrisch veld zo zwak mogelijk is, dus
niet bóven of onder de platen, maar aan de zijkant er van.
Vrijwel alle draaicondensatoren worden op de volgende manier
geconstrueerd. Een metalen geraamte, meestal aangeduid met de
naam frame of gestel, dient voor de bevestiging van de draaibare
en de vaste platen. De as wordt draaibaar in het gestel bevestigd
en dient er (electrisch) goed contact mede te maken. Dit laatste
bereikt men met behulp van een spiraalveertje of een stukje snoer,
dat met het ene einde aan het gestel en met het andere einde aan
de as bevestigd is. Ter voorkoming van een bepaald verschijnsel,
dat in de practijk bekend staat onder de naam handeffect en waarop
we later terugkomen, dienen de draaibare platen van een afstem
condensator steeds in verbinding te staan met de aarde. Hieraan
wordt dus voldaan, wanneer het gestel met de aarde verbonden is.
In fig. 92 zijn de aansluitpunten van een draaicondensator aangegeven
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met a en b. De gearceerde stukken stellen de voorkant en de
achterkant van het gestel voor. (Met een paar streep-lijntjes is aangegeven, hoe de as door het gestel loopt.) Klem a is aan het gestel
bevestigd en is dus de aardzijde van
n
a
I XWWXXVWXWWWWX X.' wwwwwwwxwwx 1
de condensator. De vaste platen zijn
aan de zijkant alle met elkaar door
b verbonden en dit geheel is aan het
Z gestel bevestigd, doch electrisch hier
van geïsoleerd. In de fig. 92 is deze
isolatie aangegeven met vier zwarte
blokjes. Klem b maakt deel uit van
ij
de vaste platen en is dus de spanFig. 92.
ningszijde van de condensator. Een
en ander is zeer duidelijk te zien aan
de condensator in fig. 93, die een afbeelding vertoont van een
draaicondensator. Rechts de aansluiting van de vaste platen, rechts
onderaan de aansluiting van het gestel, dus van de draaibare platen.
Heel goed zicht
baar is het snoertje,
dat
het contact
vormt tussen de
draaibare platen en
V'____ _
het gestel. De iso
latie tussen het ge
stel en de vaste pla
ten is aangebracht
op de manier, die
werd geschetst in
fig. 92. Men ziet
de ebonieten dop
jes zitten tussen de
metalen staven, die
het verband vor
men tussen de bo
venkant
en
de
onderkant van het
gestel. Bij de con
densator uit fig. 93
Fig. 93.
is de as in kogelsgevat. Deze methode
wordt niet veel toegepast. Wel bezit een draaicondensator meestal
een inrichting die het mogelijk maakt, eventuele „speling’’ die de
as in de lagers mocht verkrijgen, te kunnen opheffen. Hiertoe dient
(in fig. 93) de moer, die direct onder het kogellager is aangebracht.
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Nog rest ons iets op te merken over de vorm, die men aan de
platen van een variabele condensator geeft. Deze kan zeer ver
schillend zijn en hangt af van het doel, waarvoor men de conden
sator gebruikt. Naar de plaatvorm onderscheidt men de conden
satoren in capaciteit-lineaire, golflengte-lineaire en frequentielineaire condensatoren. Met de aanduiding „lineair" wordt bedoeld,
dat de grafische voorstelling, die het verband aangeeft tussen de be
trokken grootheid en het aantal schaaldelen waarop de condensator
ingesteld staat, nagenoeg als een rechte lijn verloopt. Bij eerstgenoemde
soort zal dus de grafiek, die het verband
weergeeft, tussen de capaciteit van de
condensator en het aantal schaaldelen
waarop hij ingesteld staat, als een rechte
lijn moet verlopen.
Om dit te verkrijgen, moeten capaciieitFig. 94.
lineaire draaicondensatoren uitgevoerd
worden met half-ronde platen, hetgeen
gemakkelijk in te zien is aan de hand van fig. 94. Hierin zijn een
aantal gelijke hoeken uitgezet, waardoor een even groot aantal sectoren gevormd wordt, die alle hetzelfde oppervlak bezitten. Het
spreekt dus vanzelf, dat bij verdraaiing van de knop van de con
densator, de capa
citeit recht-evenCap.
redig toeneemt met
500 ------ r—
b
de
verdraaiïngs450
hoek (de capaciteit
4 00
wordt immers be
paald door het
350
werkzame opper
300
vlak).
Bedoeld
250
wordt dus, dat bij
iedere graad ver
200
draaiing, de capa
150
citeit met eenzelfde
100
bedrag teeneemt.
3
50
Wanneer een draaicondensator geen
0
O
10 20 30 40 50 60 70 bo 90 ioQ graden
nulcapaciteit bezat,
dan zou de grafiek
Fig. 95.
C — f (schaalde
len), in de oorsprong van het assenstelsel moeten beginnen. Men
zou dan een lijn verkregen hebben, die vanaf de oorsprong tot punt
b in fig. 95, gehéél recht verliep. In werkelijkheid echter bezit de
condensator, met de schaal op nul graden ingesteld, nog de reeds
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genoemde nulcapaciteit, zodat de grafiek C = f (graden), steeds
boven de oorsprong beginnen moet. In fig. 95 is a het beginpunt.
Tussen de punten d en b verloopt de karakteristiek practisch recht
en gedraagt de condensator zich capaciteit-lineair. We lezen uit
de grafiek af, dat vanaf ongeveer 20 graden tot 100 graden van
de schaalverdeling, ieder schaaldeel evenveel capaciteitsverschil ver
tegenwoordigt. De nulcapaciteit bedraagt ongeveer 50 p F (afstand
tussen de oorsprong en punt a); de maximale capaciteit is 500 p F.
Capaciteit-lineaire condensatoren werden vroeger in ontvangtoe
stellen gebruikt, om deze op het gewenste zendstation te kunnen
instellen; men noemt dit het afstemmen van een ontvangtoestel,
vandaar de naam afstemcondensator. Tegenwoordig worden voor
dit doel bijna uitsluitend de golflengte-lineaire of soms ook wel de
frequentie-lineaire condensatoren gebruikt. Op beide laatstgenoemde
typen komen wij later, bij de behandeling van de golfmeters, uit
voeriger terug. We volstaan hier met op te merken, dat de platen
van een golflengte-lineaire condensator een zodanige vorm moeten
hebben, dat bij verdraaiing van de schaal het werkzame plaatoppervlak evenredig toeneemt, met het kwadraat van de verdraaiïngshoek. In dat geval wordt n.1., zoals later zal blijken, het verband
tussen de golflengte, waarop de condensator ingesteld staat en het
aantal graden van de schaalverdeling, wederom een lineaire functie,
Wanneer dus bij een instelling op 10 graden het werkzame oppervlak b.v. 2,5 cm2 bedraagt, dan moet bij een instelling op 20 graden
(verdraaiïngshoek 2 maal zo groot), het werkzame plaatoppervlak
niet 2 maal, maar 2-’ maal zo groot geworden zijn; dit is 4 • 2,5 =
10 cm ’. Bij een instelling op 30 graden (hoek 3 maal zo groot),
moet het oppervlak 3-’ of 9 maal zo groot worden, als het bij 10
graden was. Dit wordt dus 9 • 2,5 = 22,5 cm2 enz.
Een plaatvorm, die hieraan voldoet, is afgebeeld in fig. 96a. In de
practijk noemt men dergelijke platen niervormig. Men kan zich
deze vorm ontstaan denken uit de beweging van een passer, die
met punt M als draaipunt een boog ABCDE beschrijft, waarbij
de afstand tussen de passerpunten (straal) tijdens de verdraaiing
steeds groter wordt. Op welke wijze het werkzame oppervlak tijdens
de verdraaiing kwadratisch toeneemt, is afgebeeld in de figuren
96b, c en d. waarin de vaste platen aangegeven zijn met v. De
draaibare platen staan respectievelijk ingesteld op 45, 90 en 135
graden. De toename van het werkzame plaatoppervlak is te zien
uit de aangroeiïng van de gearceerde stukken. De bedoeling is dus,
dat in fig 96c, waar de instelhoek ftveemaal zo groot is als in
fig. 96b, het gearceerde deel 22 of viermaal zo groot is, als in
fig. 96b. Zo is in fig. 96d de verdraaiïngshoek 135 graden of drie
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Fig. 96.

maal 45 graden en het daarbij behorende werkzame plaatoppervlak
3- of negen maal zo groot als dat in fig. 966. Wanneer men deze
redenering verder vervolgt, zal men gemakkelijk inzien, dat het
gehele plaatoppervlak 16 maal zo groot moet zijn, als het gearceerde oppervlak in fig. 966.

Het is niet strikt noodzakelijk, dat de platen van een condensator,
ter verkrijging van een kwadratische toename van het werkzame
oppervlak, de vorm hebben uit fig. 96. Een enkele maal treft men
wel eens variabele condensatoren aan, waarbij de losse platen niet
gedraaid worden tussen de vaste platen, maar er in en uit worden
geschoven. In fig. 97a en b zijn de plaatvormen van een paar
modellen getekend. De vaste platen van elk der typen zijn aan
geduid met v, de losse platen met l. De pijlen geven aan, in welke
richting de losse platen verschoven moeten worden, om de capaciteit
te doen toenemen.
Aanvankelijk zou men misschien denken, hier te doen te hebben
met capaciteits-lineaire condensatoren. Wanneer men echter, bij
verschuiving van de losse platen, de toename van het werkzame
oppervlak nagaat, dan blijkt die inderdaad kwadratisch plaats te
vinden. Voor de plaatvorm uit fig. 976 is dit afgebeeld in fig. 97c.
Voor een bepaalde verschuiving is het werkzame oppervlak aan
gegeven met de gearceerde ruit. Bij een tweemaal zo grote ver
schuiving, komen de losse platen in de gestreepte stand te staan.
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Fig. 97.
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Uit de figuur is gemakkelijk te zien, dat het daarbij-behorende
werkzame oppervlak wordt aangegeven met de ruit ABCD, die
een viermaal zo groot oppervlak bezit als de gearceerde ruit.
De verschuiving van de losse platen kan wederom bewerkstelligd
worden door middel van een draaibare knop of schaal. Tot dit
doel is de as van de condensator voorzien van een schroefdraad.
Bepaalde voordelen zijn aan het gebruik van de plaatvormen uit
fig. 97 niet verbonden. Het enige is, dat bij deze plaatvormen de
nulcapaciteit veel kleiner kan zijn, dan bij de gewone draaibare
platen. De grootte van de nulcapaciteit is echter, mits deze binnen
normale grenzen blijft, van ondergeschikt belang, hetgeen later blijken
zal bij de behandeling van de afstemkringen.
De frequentie-lineaire condensator zal later besproken worden daar
de hiervoor benodigde theorie ons te ver zou doen afdwalen.
Samenvatting:

Bij een wikkelcondensator bestaan de bekleedsels uit
lange smalle opgerolde stroken zilverpapier, waar
tussen zich geolied of geparaflineerd papier bevindt.
In wikkelcondensatoren kan geen mica gebruikt
worden, daar dit materiaal niet gevouwen kan
worden.

Stapelcondensatoren worden verkregen, door plaatjes
zilverpapier of latoenkoper en plaatjes isolatiemate
riaal om-en-om op elkaar te stapelen.
Om sproeien tegen te gaan, worden bij hoogspanningscondensatoren de hoeken van de platen afge
rond.
Als gevolg van het feit, dat grote mica platen spo
radisch voorkomen, is het vrijwel ónmogelijk om
hoogspanningscondensatoren met grote capaciteit,
uit te voeren met een mica diëlectricum.

Het gebruik van mica heeft tot voordeel, dat men,
vanwege de bijzonder hoge doorslagspanning van
dat materiaal, condensatoren verkrijgt met zeer
kleine afmetingen.
Een Leidse fles is een vaste condensator, waarvan
het diëlectricum gevormd wordt door een glazen
cylinder. Van binnen en van buiten is deze cylinder
bekleed met een dun laagje koper. Deze kopcrlaagjes
vormen de bekleedsels van de condensator.
Een draaicondensator bezit een vast en een be
weeglijk stel platen. Door verdraaiing of verschuiving
van de losse platen verandert men het werkzame
oppervlak en eveneens de capaciteit.
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De vaste platen zyn geïsoleerd aan het gestel be
vestigd en vormen de spanningskant van de conden
sator; de losse platen maken contact met het gestel
en moeten, ter voorkoming van handeffect, met de
aarde in verbinding staan.

De nul- of randcapaciteit is de capaciteit, die de con
densator bezit, als de platen geheel uit-elkaar ge
draaid zijn.

Om de verliezen, die door diëlectrische hysteresis
ontstaan, tot een minimum te beperken, moet voor
de bevestiging van de vaste platen, weinig en goed
isolatiemateriaal gebruikt worden, op een plaats,
waar het electrisch veld zo zwak mogelijk is.
Een condensator is capaciteit-lineair, wanneer ver
groting van het aantal schaaldelen, een daarmede
evenredige capaciteitstoename tot gevolg heeft. De
platen van dit type zijn half-cirkelvormig.

Bij golflengte-lineaire condensatoren vertegenwoor
digt ieder schaaldeel evenveel meters golflengte. De
platen zijn daartoe zodanig gevormd, dat bij ver
draaiing het werkzame oppervlak kwadratisch toe
neemt met de verdraaiïngshoek. Hetzelfde kan men
bereiken met condensatoren, waarbij de platen in
elkaar geschoven worden.
§ 47.

Het doormeten van defecte condensatoren.

In de practijk kan men voor het geval komen te staan, een con
densator te moeten doormeten. Hiermede wordt bedoeld, dat men
moet onderzoeken of het diëlectricum al of niet doorgeslagen is.
Het diëlectricum van een condensator kan doorslaan, indien deze
op een te hoge spanning aangesloten wordt. In dat geval wordt
het diëlectricum plaatselijk vernield en verliest het daardoor geheel
of grotendeels zijn isolerende eigenschap. Met betrekking tot de
isolatieweerstand komt dit dus hierop neer, dat een doorgeslagen
condensator een isolatieweerstand bezit, die zeer klein of bijna ge
heel te verwaarlozen is. Een doorgeslagen condensator is daardoor
niet in staat zijn lading te behouden, maar verliest deze onmiddellijk.
Van dit verschijnsel maakt men gebruik bij het doormeten van
condensatoren.
De schakeling, die men toepast, is afgebeeld in fig. 98a, waarin een
stroombron (een accu of zaklantaarnbatterij), een telefoon en de
te meten condensator in serie geschakeld zijn. De inrichting en
werking van een telefoon zullen later behandeld worden; het is
hier voldoende, wanneer men weet, dat een stroomstootje door de
telefoon waargenomen wordt als een klik.
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Na de onderdelen met elkaar verbonden te hebben overeenkomstig
fig. 98a, wordt de kring een kort moment gesloten, door het met
een pijl aangegeven draad-einde van de telefoon, tegen punt A aan
te tikken. Gelijk met het sluiten van de kring, moet men in de
telefoon een krachtige klik horen. Deze wordt veroorzaakt door
de stroom, waarmede de condensator geladen wordt (zie fig. 56).
Herhaalt men het tikken met de draad (tegen punt A) enkele malen,
dan zal men bij een goede condensator kunnen waarnemen, dat
men in de telefoon telkens weer een klik te horen krijgt, maar
tevens. dat iedere volgende klik aanmerkelijk zwakker is dan de
voorgaande *). De oorzaak van dit verschijnsel werd reeds be
schreven in § 42. De eerste klik, die men hoorde, werd n.1. ver
oorzaakt door de stroom,
waarmede de bekleedsels
van de condensator ge
laden werden. Onmiddel
B
B
lijk hierna polariseert zich
het diëlectricum, met het
gevolg, dat een gedeelte
van de lading van de be
kleedsels overgaat in het
a
diëlectricum. Dit gedeel
Fig. 98.
telijke ladingsverlies van
de bekleedsels is er de
oorzaak van, dat bij v<
volgende tikken met de telefoondraad tegen
punt A, opnieuw een klik in de telefoon gehoord wordt. De be
kleedsels laden zich dan weer bij en daar slechts een gedeelte van
de lading in het diëlectricum overgegaan is, zal de tweede klik
zwakker zijn dan de eerste, Hetzelfde verschijnsel kan zich nog
een enkele maal herhalen, maar na de derde of vierde klik hoort
men in den regel niets meer, ook al blijft men met de telefoon
draad tegen punt A aan tikken. Zo gedraagt zich althans een
goede condensator.
Wil men controleren of de condensator inderdaad in staat is om
zijn lading gedurende langere tijd vast te houden, dan laat men
de draad bij punt A geruime tijd verbroken en sluit de kring daarna
opnieuw. Bij een goede condensator moet het dan in de telefoon
stil blijven. Hoort men inplaats daarvan wéér een klik, zij het ook
minder hard, dan is dit een bewijs, dat de isolatie tussen de platen
minder deugdelijk is, want de condensator is dan weer gedeeltelijk
leeggelopen.

b

•) Bedoeld verschijnsel heeft hoofdzakelijk betrekking op papier-condensatoren; in geen geval op lucht-condensatoren.
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Bepalen we ons voorlopig tot een goede condensator, dan zal deze
dus zijn lading blijven behouden. Dit kan men aantonen, door na
geruime tijd de telefoondraad even tegen punt B aan te tikken,
zoals dit is aangegeven in fig. 986. De bekleedsels onfladen zich
dan over de telefoon, waardoor men weer een klik te horen krijgt,
van dezelfde sterkte als die, welke men hoorde, toen de kring voor
de eerste maal bij punt A werd gesloten. Herhaalt men het tikken
met de draad (tegen punt B) met korte tussenpozen enkele malen,
dan zal men precies hetzelfde waarnemen, als toen men de draad
op dezelfde manier tegen punt A aan tikte. D.w.z. men hoort
achtereenvolgens enige klikken in de telefoon, waarvan iedere vol
gende klik zwakker is dan de voorgaande. Dit verschijnsel wordt
veroorzaakt, door de in § 42 omschreven restlading. Telkens als
de bekleedsels zich over de telefoon ontladen hebben, komt er
opnieuw een gedeelte van de lading uit het diëlectricum vrij. Na
enkele klikken in de telefoon, hoort men in het geheel niets meer,
hetgeen zeggen wil, dat nu ook het diëlectricum zich geheel ontladen heeft.

Hoe een condensator, waarvan het diëlectricum stuk is, zich ge
dragen zal, kan men gemakkelijk uit het bovenstaande afleiden.
Er bestaat dan een geleidende verbinding tussen de bekleedsels
(via het diëlectricum) en men zal nu niet alleen bij het sluiten van de
kring bij punt A, maar ook bij het verbreken een harde klik in
de telefoon horen. Bovendien zullen deze klikken, als men de
kring opnieuw bij punt A sluit en verbreekt, zich iedere keer met
dezelfde sterkte blijven herhalen. De stroom, die deze harde klikken
veroorzaakt, laadt nu niet de condensator, maar vloeit van de
pluspool van de stroombron af, over de beschadigde plek in het dië
lectricum en vervolgt zijn weg naar de minpool. Dit is dus een
doorgaande stroom, die steeds, zolang de kring gesloten is, dezelfde
sterkte houdt (gelijkstroom). Bij het sluiten van de keten hoort men
het ontstaan van deze gelijkstroom en bij het verbreken van de
kring het verdwijnen er van. Tikt men met de telefoondraad tegen
punt B, dan hoort men in het geheel niets, hetgeen dus bewijst,
dat de condensator géén lading opgenomen heeft.

Het bovenstaande is hoofdzakelijk bedoeld voor condensatoren met
een papier-diëlectricum. Bij condensatoren, waarbij mica of glas
als diëlectricum gebruikt wordt, doet het verschijnsel zich in zoverre
anders voor, dat men wel telkens de eerste klik met de volle
sterkte te horen krijgt, maar de volgende klikken zijn in den regel
erg zwak. Dit komt, omdat mica en glas niet zulke grote restladingen bezitten. De ervaring heeft n.1. geleerd, dat een stof des
Oosterwjjk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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te minder restlading vertoont, naarmate deze zuiverder van samen
stelling is. Dit laatste is het geval bij glas en mica, maar niet bij
geolied of geparaffineerd papier, omdat zich daarin weer vele andere
stoffen bevinden.
Bij luchtcondensatoren zijn restladingen geheel afwezig, zodat men
bij die condensatoren, mits ze goed zijn, slechts één enkele klik te
horen krijgt. D.w.z. al zou men de kring bij punt A herhaaldelijk
sluiten en verbreken, dan hoort tnen toch in de telefoon slechts één
enkele klik, n.l. op het moment, waarop de kring voor de eerste
maal gesloten wordt. Hetzelfde geldt voor het sluiten bij punt J3.
Bij een draaicondensator kan het geval zich voordoen, dat de draai
bare platen tijdens de verdraaiing „sluiting" maken met de vaste
platen. Met deze benaming, die een afkorting is van het woord
..kortsluiting wordt bedoeld, dat de vaste en de losse platen elkaar,
tijdens het verdraaien, ergens raken. Ook dit is met een telefoon
en een batterij gemakkelijk te constateren. Hiertoe vormt men
wederom de kring uit fig. 98 en laat deze gesloten bij punt A.
Daarna luistert men in de telefoon, terwijl men de condensator
verdraait van Co tot C„<-< < - Op het moment, dat de sluiting optreedt,
zal men dan in de telefoon een krachtige klik horen. Meestal is
dit euvel te verhelpen door de platen, op de plaats waar de slui
ting optreedt, iets te verbuigen. Na de herstelling dient men dus
bij de verdraaiing van de platen in het geheel niets meer te horen.

Wanneer men een wikkelcondensator doorgemeten heeft en uit het
onderzoek is gebleken, dat de isolatie doorgeslagen is, dan is die
condensator daardoor geheel waardeloos geworden. Het repareren van
zo’n condensator is vrijwel onmogelijk. Met condensatoren, waarbij
het diëlectricum uit glazen platen bestaat, is het echter anders ge
steld. Daarbij is het zeer goed mogelijk, om de beschadigde glas
plaat door een nieuwe te vervangen. Er bestaat alleen deze moei
lijkheid, dat men, na geconstateerd te hebben, dat de condensator
defect is, nog niet weet welke glasplaat doorgeslagen is. Om dit
te kunnen uitmaken, dient men de glasplaten één voor één uit de
condensator te nemen en tegen het licht in te bekijken. Zodra
men een geschonden plaat ontdekt heeft, vervangt men, deze door
een andere, waarna de condensator weer hersteld is.
Een andere methode om de geschonden glasplaat te vinden bestaat
hierin, dat men, tegelijk met het verwijderen van de eerste glas
plaat, deze door een nieuwe vervangt. Daarna meet men de con
densator opnieuw door. Blijkt deze nu nog stuk te zijn, dan was
de verwijderde glasplaat blijkbaar heel. De tweede glasplaat wordt
nu vervangen door die welke men juist uit de condensator gehaald

i
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heeft en de condensator wordt nu opnieuw doorgemeten. Dit wordt
zo herhaald, totdat de condensator weer goed blijkt te zijn. De laatste
plaat, die men er uit haalde, is dan de beschadigde.

Samenvatting:
Om een condensator te kunnen doorineten, wordt
deze in serie geschakeld met een telefoon en een
stroombron, waarbij de kring met korte tussenpozen
telkens even gesloten wordt.

Als de condensator goed is, zal men enkele klikken
in de telefoon horen, die in sterkte spoedig afnemen;
is de condensator defect, dan blijven alle klikken even
sterk.

Wanneer men een geladen condensator over een tele
foon ontlaadt, door op dezelfde manier de kring met
korte tussenpozen telkens even te sluiten, dan zal
men bij een goede condensator enkele klikken in de
telefoon waarnemen, waarbij iedere volgende klik
zwakker is dan de voorgaande; bij een defecte con
densator hoort men in het geheel niets, daar deze
intussen leeggelopen is.
Lucht-condensatoren vertonen geen restladingen en
geven dus bij de lading en ontlading slechts één enkele
klik te horen.

Een doorgeslagen wikkelcondensator is waardeloos.
Een doorgeslagen glas-condensator kan hersteld
worden.
Met behulp van een batterij en telefoon kan men
onderzoeken of een draaicondensator tijdens het ver
draaien sluiting maakt.

HOOFDSTUK IV.
Magnetisme.

§ 48.

Fundamentele begrippen.

Onder een magneet wordt in de practijk verstaan, een metalen
voorwerp, dat de eigenschap bezit, om op ijzeren lichamen een
aantrekkende werking uit te oefenen. Reeds in de oudheid heeft
men deze eigenschap ontdekt bij een soort steen, die gevonden
werd in ,,Magnesia". Hiervan is de naam ,,magneet" afkomstig.
Later bleek, dat men hier te doen had met het z.g. magneet-ijzersteen, een ijzerhoudend erts. Zulke in de natuur voorkomende
magneten, noemt men natuurmagneten. De ervaring heeft geleerd,
dat het mogelijk is, de magnetische eigenschappen van een natuurmagneet over te dragen aan b.v. een stuk staal. Een dergelijk
gemagnetiseerd stuk staal wordt, in tegenstelling met de eerst
genoemde magneet, aangeduid met de naam kunstmagneet. In het
hierna volgende zullen we veronderstellen uitsluitend met kunstmagneten te doen te hebben.

We nemen eens aan, dat we de beschikking hebben over een
gemagnetiseerde stalen naald; men noemt deze een naaldmagneet.
Wanneer men die op een schijfje kurk op het water laat drijven,
dan zal men kunnen waarnemen, dat de naald zich steeds in dezelfde
richting instelt. Deze richting blijkt nagenoeg overeen te komen
met de lijn, die, over de aarde getrokken, het geografische Noorden
en Zuiden rechtstreeks met elkaar verbindt. Als men de naaldmag
neet nauwkeurig gade slaat, zal men bemerken, dat het altijd
dezelfde uiteinden van de naald zijn, die naar het Noorden, res
pectievelijk naar het Zuiden, wijzen. Men duidt daarom de uiteinden
van de magneelnaald onderscheidenlijk met de namen noordpool
en zuidpool aan, in overeenstemming met de richtingen, waarin ze
wijzen. Zo wijst dus de noordpool van de naald naar het geo
grafische Noorden en de zuidpool van de naald naar het geografische
Zuiden. In het vervolg zullen we de noordpool en de zuidpool
van een magneet kortweg aanduiden met /V en Z. Fig. 99a toont
de afbeelding van een staafvormige magneet. Dezelfde magneet
is in fig. 996 in bovenaanzicht getekend en daarin zijn met twee
stippen de plaatsen aangegeven, waar de polen zich ongeveer be
vinden. Het eigenaardige van een magneet is, dat hij de eerder
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genoemde aantrekkende werking hoofdzakelijk vertoont bij de polen.
Raakt men de magneet uit figuur 99a op verschillende plaatsen
met een stukje ijzer aan, dan zal men bemerken, dat tussen N en Z
de aantrekkende kracht steeds minder wordt, naarmate men zich
verder van de polen af begeeft. Precies in het midden tussen N
en Z is de trekkracht nagenoeg verdwenen. Het is daarom, dat
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Fig. 99.

men alleen de einden van de magneet, waar de trekkracht het
grootst is, met de naam ,,polen" aanduidt. De denkbeeldige lijn,
die de polen met elkaar verbindt, noemt men de magnetische as;
in fig. 99b is deze lijn aangegeven met a b. De lijn, die de mag
netische as loodrecht middendoor deelt, heet neutrale lijn; in de
figuur aangegeven met m n.
Als twee magneten met de noordpolen naar elkander toe gebracht
worden, zal men bemerken, dat ze een afstotende kracht op elkaar
uitoefenen. Dezelfde werking hebben twee zuidpolen op elkaar.
Keert men daarentegen de noordpool van de ene magneet naar de
zuidpool van de andere magneet, dan constateert men een aan
trekkende werking. Deze eigenschap kan men als volgt onder
woorden brengen: gelijknamige, polen stoten elkaar af; ongelijk
namige polen trekken elkaar aan.
Het feit, dat een vrij-opgehangen magneetnaald zich altijd in dezelfde
richting instelt (denk aan de werking van het kompas), wijst erop,
dat ook de aardbol zich als een magneet gedraagt. Dit is dus een
bo/vormige magneet. Past men hierbij de bovengenoemde eigen
schap toe, n.1. dat ongelijknamige polen een aantrekkende werking
op elkander uitoefenen, dan volgt hieruit, dat de zuidpool van de
aardmagneet zich op het noordelijk halfrond bevinden moet en
omgekeerd, de aardmagnetische noordpool zich bevindt op het
zuidelijk halfrond. Immers, de noordpool van een vrij-opgehangen
magneetnaald, wijst naar het geografische Noorden en wordt, volgens
genoemde regel, aangetrokken door een ongelijknamige pool. De
ervaring heeft geleerd, dat de aardmagnetische polen zich ook in
derdaad daar bevinden; men heeft bovendien de ligging van deze
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polen nauwkeurig kunnen vaststellen Deze blijken niet samen te
vallen met de geografische polen van de aardbol. Dit is dan ook
de verklaring voor het feit, dat een magneetnaald niet precies het
tuare Noorden aanwijst, maar ten opzichte van die richting een
afwijking vertoont. Deze afwijking, uitgedrukt in hoekgraden, noemt
men de declinatie van een magneetnaald.

Samenvatting:

Een magneet is een metalen voorwerp, dat op ijzeren
lichamen een aantrekkende werking uitoefent.
De polen van een magneet zijn de plaatsen, van waar
de aantrekkende werking uitgaat.
De lijn, die, gaande door het midden van de magneet,
de polen met elkaar verbindt, heet magnetische as.
De middelloodlijn op de magnetische as heet neu
trale lijn.

De noordpool van een magneet is die zijde, welke naar
het geografische Noorden wijst; de zuidpool is de
tegenovergestelde kant.

Gelijknamige polen stoten elkander af; ongeiijknamigc polen trekken elkaar aan.
De aarde is een bolvormige magneet. Op het noor
delijk halfrond bevindt zich de aardmagnetische zuid
pool; op het zuidelijk halfrond, de aardmagnetische
noordpool.
Een magneetnaald wijst niet precies het ware of geo
grafische Noorden aan; de miswijzing van de naald
ten opzichte van het ware Noorden, noemt men de
declinatie.
§ 49.

Wet van Coulomb.

Theorie van Weber.

Indien men de aantrekkende en afstotende kracht, die de magneetpolen op elkaar uitoefenen, nauwkeurig onderzoekt, dan blijkt, dat
deze verband houdt met de sterkte van de magneetpolen en met
de afstand, waarop ze van elkaar verwijderd zijn. Op het begrip
„sterkte" komen we in een volgende paragraaf terug. Voorlopig
willen we twee magneetpolen, die ongeiijk in sterkte zijn, onder
scheidenlijk aanduiden met m, en m2. De hiervóór genoemde
eigenschap, dat de kracht, die twee polen op elkaar uitoefenen,
verbandt houdt met de sterkte van die polen, moet men nu als
volgt begrijpen. In fig. 100 zijn twee magneetpooltjes getekend,
waarvan we maar eens zullen aannemen, dat ze ongelijknamig zijn,
dus een noordpooltje m t en een zuidpooltje m.2. (Natuurlijk is deze
voorstelling zuiver denkbeeldig, want een enkel noordpooltje of een
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enkel zuidpooltje is onbestaanbaar.) De afstand tussen m. en m2
is aangegeven met r. Veronderstellen we eerst de afstand r constant te zijn, dan zal blijken, dat bij verdubbeling van de sterkte
van m, , de aantrekkende kracht ook tweemaal zo groot wordt. Zou
men daarna de sterkte van m2 veranderen (alles is maar denkbeel
dig), b.v. door m.2 driemaal zo zwak te
m.
maken, dan zal de kracht, waarmede m{
en m2 elkaar aantrekken, eveneens drie
maal zo klein worden. Men drukt dit alles
I
I
I
uit door te zeggen, dat de kracht, die twee
I
I
polen op elkaar uitoefenen, recht-evenredig
L —r— 4
is met de sterkte van die polen.
Fig. 100.
Wat de afstand tussen de polen betreft, deze
heeft juist de omgekeerde invloed. Als men
r groter maakt, neemt de kracht af. De afname van de kracht
vindt niet evenredig plaats met de toename van
maar kwadratisch. Dit wil dus zeggen, dat bij verdubbeling van r, de kracht
viermaal zo klein wordt; maakt men r wyfmaal zo klein, dan wordt
de kracht vijfentwintigmaa\ zo groot. Een en ander werd door
Coulomb als volgt geformuleerd:
k _ m > * rn 2
r-

45

Dit verband tussen de kracht k. de poolsterkte m en de afstand r.
noemt men: de wet van Coulomb.
In woorden : De kracht, die twee polen op elkaar uitoefenen, is
recht-evenredig met de sterkte van die polen en onigekeerd-evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand.
Men zal onmiddellijk de gelijkenis inzien, die er tussen de formules
34 en 45 bestaat. Ook hier geldt, dat rn ï en m2 z.g. „eenheidspolen" zijn, als ze, bij gelijke sterkte, op een afstand van 1 cm
een kracht op elkaar uitoefenen van 1 dyne. Zo’n magnetische
eenheidspool heet een „weber”. Op dezelfde manier als afgeleid
werd voor de electrische eenheidslading, geldt hier, dat een mag
netische eenheidspool 4 • 7r magnetische krachtlijnen uitzendt. Een
pool met een sterkte m zendt 4- —
krachtlijnen uit. *)
Het verschijnsel, dat ijzer magnetisch gemaakt kan worden, heeft
er toe geleid, dat men ook andere stoffen in dit opzicht is gaan
onderzoeken. Als resultaat heeft men gevonden, dat bijna alle
stoffen magnetische eigenschappen bezitten, maar dat deze zó buiten
gewoon zwak zijn, dat ze met de gevoeligste instrumenten nog

•) Het begrip „krachtlijn” wordt in § 51 behandeld.
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maar juist waarneembaar zijn. Alleen nikkel en kobalt (een metaal)
maken hierop een uitzondering, hoewel hun magnetische werking
weer in het niet valt in vergelijking met ijzer. Ook zijn er stoffen,
die zich bepaald anfz-magnetisch gedragen, zoals bismut (eveneens
een metaal). In overeenstemming met het hiervoor genoemde gedrag
van de verschillende stoffen, onderscheidt men ze in para-magnetisch en dia-niagnetisch. Onder de eerstgenoemde verstaat men
die stoffen, welke door een magneet aangetrokken worden. Hiertoe
behoort dus in de allereerste plaats ijzer in al zijn verschillende
samenstellingen, terwijl nikkel en kobalt deze eigenschappen slechts
in geringe mate bezitten. Behalve ijzer, nikkel en kobalt, zijn er
nog zeer vele andere para-magnetische stoffen. Dia-magnetische
stoffen zijn die, welke door een magneet niet worden aangetrokken,
maar worden afgestoten. Hiertoe behoren o.a. bismut, antimoon,
zink, tin, lood, zilver, koper, goud en nog vele andere stoffen.

Hoewel het magnetische gedrag van verschillende metalen reeds
in de oudheid bekend was. is het nog nimmer mogen gelukken,
met zekerheid een verklaring voor dit verschijnsel te geven. De
meest aannemelijke hypothese is die. welke door Weber gegeven
werd en die men de theorie van Weber noemt Deze theorie komt
hierop neer, dat alle stoffen, die magnetische eigenschappen ver
tonen, zouden zijn opgebouwd uit zeer kleine magneetjes, die men
aanduidt met de naam moleculair-magneetjes. In neutrale of nietmagnetische toestand liggen al deze moleculair-magneetjes onge
ordend door elkaar, zoals is aangegeven in fig 101a. Dat een
voorwerp in die toestand naar buiten geen magnetische eigen
schappen vertoont, laat zich verstaan, daar de krachten, die van
elk der moleculair-magneetjes uitgaan, zozeer in alle richtingen en
door-elkaar-heen werken, dat de resultante van al deze krachten
nul is, m.a.w. ze heffen elkaar op. Men zou dit kunnen vergelijken
met een zwaar voorwerp, waaraan een groot aantal touwen beves
tigd zijn en waaraan een even groot aantal personen in alle moge
lijke richtingen trekt. Het zware voorwerp zal dan, ondanks het feit,
dat er aan getrokken wordt, stil blijven liggen. Men zal gemak
kelijk inzien, dat alle personen in dezelfde richting dienen te
trekken, wil men het voorwerp van zijn plaats krijgen. In dat
geval is de resultante van alle krachten gelijk aan hun som. Keren
we weer terug tot de moleculair-magneetjes, dan zal, volgens de
theorie van Weber een voorwerp naar buiten magnetische eigen
schappen vertonen, wanneer de krachten van de moleculair-mag
neetjes alle in dezelfde richting werken. Dit zal zo zijn, als hun
magnetische-assen in eikaars verlengde liggen, terwijl bovendien
alle gelijknamige polen naar dezelfde kant gericht moeten zijn. In

217
fig. 1016 is dit afgebeeld, waarbij ter wille van de duidelijkheid
slechts enkele moleculair-magneetjes zeer groot getekend zijn.
Wanneer men fig. 1016 eens vergelijkt met fig. 70, dan zal men
in deze figuren een sterke overeenkomst vinden. We spraken, met
betrekking tot fig. 70, van de polarisatie van het diëlectricum; op
gelijke wijze kunnen we dus hier spreken van de polarisatie van
het ijzer. Immers, binnen
in het ijzer liggen de mole
N ZN ZN ZN Z
culair-magneetjes telkens
N__ ZN_ZN_ZN__ Z
met hun ongelijknamige
polen naar-elkaar-toe ge
b
keerd, zodat, wat de wer
Fig. 101.
king naar buiten betreft,
die polen elkaar steeds
opheffen. Aan de eindvlakken daarentegen ontstaan aan de ene
zijde alléén noordpolen en aan de andere zijde alléén zuidpolen.
Wat de werking naar buiten betreft, moeten de krachten van elk
dezer aan het eindvlak grenzende moleculair-magneetjes, bij elkaar
opgeteld worden. Deze theorie verklaart tevens de reeds eerder
genoemde eigenschap, dat de aantrekkende kracht van de polen
uitgaat. In een magneet liggen dus alle moleculair-magneetjes ge
richt. volgens de afbeelding uit fig. 1016.
Wanneer men de verschijnselen, die zich bij een magneet voordoen,
tracht te verklaren met behulp van de theorie van Weber, dan
blijkt dit steeds mogelijk te zijn. Een van die verschijnselen is b.v.
deze, dat een gebroken magneet aan de breukvlakken opnieuw twee
tegengestelde polen vertoont. Dit is volkomen in overeenstemming
met de afbeelding uit fig. 1016. Als men die figuur verticaal ver
deelt in twee delen, dan zal het linker deel aan de rechterkant
een zuidpool krijgen en omgekeerd het rechterdeel aan de linker
kant een noordpool. Men kan dit herhalen zo vaak men wil;
steeds ontstaan aan de breukvlakken weer twee nieuwe polen.

a

Samenvatting:
De kracht, die twee magneetpolen op elkaar uitoefe
nen is recht-evenredig met de sterkte van die polen
en omgekeerd-evenredig met het kwadraat van hun
onderlinge afstand.

Men onderscheidt de stoffen in para-magnet-ische en
dia-magnetische.
Eerstgenoemde zijn magnetisch,
laatstgenoemde zijn anti-magnetisch.
Volgens Weber is iedere magnetische stof opgebouwd
uit moleculair-magneetjes, die in neutrale toestand
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ongeordend door elkaar liggen; :n magnetische toe
stand daarentegen zodanig geordend, dat alle gelijk
namige moleculaire-pooltjes naar dezelfde kant ge
richt zijn.
Een gebroken magneet vertoont aan de breukvlakken
opnieuw twee tegengestelde polen.
§ 50.

Magnetische inductie,
nente magneet.

Remanent magnetisme.

Perma-

Ook kan men met behulp van de theorie van Weber verklaren,
hoe het komt, dat een stuk ijzer door een magneet aangetrokken
wordt. Hiertoe veronderstellen we het ijzeren voorwerp aanvan
kelijk neutraal. De inwendige toestand komt dan overeen met de
afbeelding uit fig. 101a. Zodra nu een pool (onverschillig welke)
van een magneet in de nabijheid van het ijzer gebracht wordt,
worden de ge///A*namige pooltjes van de moleculair-magneetjes door
de naderende pool afgestoten en de ongelijknamige pooltjes door
deze aangetrokken. De moleculair-magneetjes worden daardoor
gericht en wel zodanig, dat steeds aan die zijde, waar de magneet
het ijzer nadert, een tegengestelde pool gevormd wordt. Over
eenkomstig de wet,, die zegt, dat ongelijknamige polen elkaar aan
trekken, ontstaat hierdoor een aantrekkende werking tussen het
lichaam en de naderende magneetpool.
Ter verduidelijking van een en ander is in fig. 102 het geval ge
tekend, dat een stuk ijzer in de nabijheid gebracht wordt van een
hoef-vormige magneet. De noordpool van de magneet veroorzaakt
in het ijzer bij a een zuidpool; de zuidpool van de magneet ver
oorzaakt in het ijzer bij b een noordpool. Hoe meer het ijzeren
voorwerp de magneet nadert, des te sterker worden
de polen, die deze in het ijzer opwekt en des te
sterker wordt de aantrekking. Dit is in overeen
stemming met de wet van Coulomb. De in het ijzer
geïnduceerde polen en dus ook de aantrekking zullen
het sterkst zijn, als het ijzeren voorwerp en de mag
neet elkaar raken.

La
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D*
Dit1 verschijnsel, dat een voorheen neutraal voorwerp
onder de invloed van een magneet magnetisch wordt,
ook al bestaat er geen directe verbinding tussen deze beide lichamen,
noemt men magnetische inductie. Wanneer men dit verschijnsel
vergelijkt, met dat, hetwelk omschreven werd in § 32 onder de
naam „statische inductie", dan zal men onmiddellijk een overeen
komst bemerken. Beide werkingen komen ten slotte hierop neer,
dat een voorwerp reeds op een afstand beïnvloed wordt, zonder

Fig 102
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dat er aanraking plaats vindt. In het geval, dat in § 32 beschreven
werd, betreft het echter electcische beïnvloeding ; in dit geval daaren
tegen is het een magnetische beïnvloeding. Ter onderscheiding
duidt men daarom die verschijnselen respectievelijk aan met de
namen electrische inductie en magnetische inductie.
Hoe gedraagt zich nu het voorwerp, wanneer we de magneet weer
verwijderen? Met het wegnemen van de magneet halen we tevens
de kracht weg, die de moleculair-magneetjes gericht hield. Deze
worden nu aan hun lot overgelaten, waardoor alle gelijknamige
pooltjes, die in de gerichte stand naast elkander lagen, elkaar
wederzijds gaan afstoten (van elkaar verwijderen). Er treedt dus
in het lichaam een onfmagnetiserende kracht op. De moleculairmagneetjes zoeken steeds meer de ongeordende stand op en het
lichaam verliest daardoor weer zijn uitwendige magnetische kracht.
Gehéél in de neutrale stand zullen de moleculair-magneetjes niet
terugkeren, omdat er tussen de kleinste ijzerdeeltjes een zekere
wrijving bestaat. Hoe verder ze zich ontrichten, des te zwakker wordt
de ontmagnetiserende kracht en eindelijk treedt er een toestand in.
waarbij de ontrichtende kracht evenwicht maakt met de onderlinge
wrijving. Op dit moment houdt de on£richting op. Zoals reeds
werd opgemerkt, is dan de neutrale toestand nog niet gehéél be
reikt. hetgeen tot gevolg heeft, dat het lichaam nog een zeer zwakke
magnetische kracht naar buiten blijft vertonen. Men noemt dit het
achtergebleven of remanent magnetisme. Bij de behandeling van
de dynamo-machines (deel 2) zal blijken, dat het remanente mag
netisme in een bepaald geval voor ons van groot nut is.

Het hiervoor omschreven gedrag had betrekking op gewoon ijzer,
dat men in vergelijking tot staal om zijn zachtheid aanduidt met de
naam tveekijzer. Er bestaan zeer veel ijzersoorten. Ook staal is een
soort ijzer, n.1. ijzer met een hoog koolstofgehalte De toevoeging
van koolstof heeft tot gevolg, dat de kleinste deeltjes, waaruit het
ijzer samengesteld is, met bijzonder grote vastheid tegen elkaar
komen te liggen, waardoor het materiaal (nu staal geheten) een
buitengewone hardheid verkrijgt. Deze eigenschap heeft op de
hiervóór genoemde magnetische inductie de volgende invloed. Ten
eerste zal de magnetiserende kracht, die nodig is om de moleculairmagneetjes in het staal te richten, zeer veel groter moeten zijn dan
bij weekijzer. Zijn echter in het staal de rpoleculair-magneetjes
eenmaal gericht en laat men het verder aan zijn lot over, dan zal
de reeds genoemde ontmag'netiserende kracht, ten gevolge van de
hardheid van het staal niet in staat zijn, de moleculair-magneetjes
in hun ongeordende stand terug te brengen. Deze blijven dus in
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hun gerichte stand liggen en het stalen voorwerp behoudt daardoor
zijn uitwendige magnetische kracht. Daar dit magnetisme van blij
vende aard is, duidt men een stalen magneet aan met de naam
permanente magneet. Wanneer een permanente magneet uit zéér
hard staal vervaardigd is, blijft deze zijn magnetische kracht voor
onbeperkte tijd behouden. Permanente magneten worden in de
practijk zeer veel toegepast, o.a. in telefoons, meetinstrumenten enz.
Samenvatting:

Onder magnetische inductie verstaat men het ver
schijnsel, dat een ijzeren voorwerp, onder invloed van
een magneetpool, magnetisch wordt.
Weekijzer laat zich gemakkelijk magnetiseren, doch
verliest, als het aan zichzelf overgelaten wordt, zijn
magnetische kracht nagenoeg geheel. Het weinige
dat nog overblijft, draagt de naam rcmanent magne
tisme.
Staal is moeilijk te magnetiseren, doch behoudt na
de magnetisatie zijn magnetische kracht voor onbe
paalde tijd. Een stalen magneet heet daarom een per
manente magneet.

§ 51.

Het magnetische veld.

Begrip veldsterkte.

Uit de vorige paragraaf is gebleken, dat een magneetpool op een
ijzeren voorwerp een aantrekkende werking uitoefent. Men kan
dit gemakkelijk zelf nagaan, door b.v. een spijker of een sleutel
voor de polen van een magneet te houden; men voelt dan de
kracht, waarmede de magneet het voorwerp tot zich trekt. Wanneer
men dezelfde proef wat nauwkeuriger herhaalt, b.v. met licht-beweegbare voorwerpen op grotere afstand van de polen, dan zal
men kunnen waarnemen, dat de krachten, die van de magneet uit
gaan overal aanwezig zijn en bovendien, dat die krachten steeds
zwakker worden, naarmate men zich verder van de magneet verwijdert. Hoe gevoeliger de instrumenten zijn, waarmede men de
proef neemt, des te groter zal de afstand zijn, waarop men de aanwezigheid van de magnetische krachten kan aantonen. Theoretisch
drukt rnen dit daarom uit door te zeggen, dat de krachten die van
een magneet uitgaan, tot in het oneindige verlopen Daar de mag
netische krachten, evenals alle andere krachten, te enen male onzicht
baar zijn en men er zich toch, ter wille van de duidelijkheid, een
figuurlijke voorstelling van wil vormen, is men er toe gekomen de
magnetische krachten symbolisch voor te stellen door lijnen, die
aangeduid worden met de naam magnetische krachtlijnen. We
merken nadrukkelijk op, dat dit slechts een denkbeeldige voorstelling
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is en dat er dus in werkelijkheid door een magneet in het geheel
geen „lijnen” uitgezonden worden, maar wel „krachten” ontwikkeld
worden. De ruimte om de magneet, waarin de magnetische krachten
werkzaam zijn, wordt een magnetisch veld genoemd.
Daar een magnetisch veld volgens bovengenoemde voorstelling
opgebouwd is uit krachtlijnen, moet één krachtlijn beschouwd worden
als de eenheid, waarmede men het veld meet. Deze eenheid heeft
de naam maxwell. Een maxwell is dus één krachtlijn. Een mag
netisch veld is een verzameling van krachtlijnen of anders uitgedrukt,
een bundel krachtlijnen. Zo’n krachtlijnenbundel geeft men veelal
aan met de naam magnetische krachtstroom of kortweg met kracht
stroom. Inplaats daarvan wordt ook wel de Franse of Engelse
benaming voor het woord „stroom” gebruikt; dit is „flux". Het
lettersymbool waarmede men de magnetische krachtstroom of flux
aangeeft is <|> (hoofdletter F van het Griekse alfabet; wordt uit
gesproken „fie”). Uit een en ander is dus gebleken, dat een kracht
stroom <t> opgebouwd is uit een aantal maxwell.
Het verloop van de krachtlijnen, waaruit een magnetisch veld
samengesteld is, kan zeer duidelijk op de volgende manier aange
toond worden. Op een blad karton strooit men een dun laagje
ijzervijlsel en onder het karton
houdt men een magneet. De
fijne ijzerdeeltjes komen dan
onder de invloed van het veld
(magnetische krachtlijnen gaan
ongestoord door papier, glas,
hout enz. heen) en wanneer
men met de vinger licht op het
Fig. 103.
karton tikt, zal men waarnemen,
dat het vijlsel een karakteristieke figuur vertoont Zo’n figuur, die
men aanduidt met de naam magnetisch spectrum, heeft inderdaad
het aanzien van een bundel lijnen. In fig. 103 is een dergelijk
spectrum afgebeeld voor een staafmagneet.
In het vervolg zullen we een magnetisch veld eenvoudigheidshalve
voorstellen door slechts enkele krachtlijnen. Uit het spectrum ziet
men, dat de krachtlijnen van de ene pool, buiten de magneet om,
naar de andere pool verlopen. Daar echter de magnetische krachten
ook binnen in de magneet aanwezig zijn, volgt hieruit, dat de
magnetische krachtlijnen in-zichzelf-gesloten lijnen zijn. Het is daarom
verkeerd, wanneer men een krachtlijn tekent als een lijn, die ergens
een einde heeft.

Nadert men met een magneetpool eerst de noordpool en daarna
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de zuidpool van een magneet, dan vindt b.v. eerst aantrekking en
daarna afstoting plaats.
Daarom kent men aan de krachten, dus ook aan de krachtlijnen,
die van een magneet uitgaan, een zekere richting toe. Natuurlijk
is het geheel willekeurig, hoe men die richting kiest, mits men maar
een eenmaal aangenomen richting steeds op dezelfde manier blijft
beschouwen.
Als richting van de krachtlijnen heeft men die richting aangenomen,
welke wordt aangegeven door een
zich
vrij-bewegend
(denkbeeldig)
noordpooltje, dat onder de invloed
/ staat van de magneet. Daar het vrijbewegende noordpooltje door de
\ noordpool van de magneet afgestoten
J wordt en tegelijkertijd door de zuid
pool er van wordt aangetrokken, zal
het een baan beschrijven, die buiten
Fig. 104.
de magneet verloopt van N naar Z.
In overeenstemming hiermede rekent
men het verloop van de krachtlijnen binnen de magneet van Z
naar Az. Een en ;ander is aangegeven in fig. 104.

Niet alle magneten zijn even sterk. Sommige oefenen slechts een
zwakke kracht uit, andere daarentegen ontwikkelen zeer grote
krachten. Gebruik makende van het begrip „krachtlijn”, stelt men
zich een zwakke magneet voor, als een magneet, waarvan weinig
krachtlijnen uitgaan en een sterke magneet, als een magneet, waar
van veel krachtlijnen uitgaan. Hieruit blijkt de noodzakelijkheid,
dat men aan een magnetisch veld behalve het begrip „richting”
ook nog het begrip „sterkte" toekent.
Theoretisch omschrijft men de sterkte in een punt: van een veld,
als de kracht (in dynes), die in dat punt op een <eenheidspooltje
werkzaam is.
Om aan de beschouwing, dat een magnetisch veld uit krachtlijnen
opgebouwd is, een meer practische vorm te geven, stelt men de
veldsterkte. uitgedrukt in dynes, gelijk aan het aantal krachtlijnen
dat door 1 cm- gaat (loodrecht op de flux gemeten). Zo kan men
b.v. zeggen, dat de veldsterkte 8080 krachtijnen per cm- bedraagt.
Men moet dit niet zo opvatten, alsof die krachtlijnen werkelijk
„geteld ’ zijn op de manier, waarop dit b.v. met knikkers wordt
gedaan. (Een krachtlijn is bovendien maar iets denkbeeldigs). Met
de aanduiding 80 lijnen cm - wordt slechts bedoeld, dat het veld
ter plaatse, op een eenheidspooltje een kracht uitoefent van 80

I

223
dynes. De aanduiding van de veldsterkte in lijnen-per-cm- inplaats
van in dynes, is echter meer in overeenstemming te brengen met de
symbolische voorstelling van het magnetische veld in krachtlijnen.

De eenheid van veldsterkte, dus één krachtlijn per cm2, draagt de
di
naam ,,oersted" (spreek uit eurstèd) en wordt aangeduid met de
letter ƒ/. In het hiervoor genoemde geval zou men dus moeten
schrijven: H - 80 oersted. Een veldsterkte H = 1 oersted komt
overeen met 1 maxwell-per-cmVoor hen, die zich van het be
grip veldsterkte nog geen goede voorstelling hebben kunnen vormen,
kan de volgende analogie de zaak verduidelijken. Wanneer men
midden in een vertrek een lamp plaatst, dan verspreidt deze licht
in alle richtingen. Hierbij kan men zich het licht symbolisch op
gebouwd denken uit z.g. „lichtlijnen”. De lichtsterkte op de wand van
het vertrek kan men dan b.v. uitdrukken in het aantal lichtlijnen per
m ’. Plaatst men nu achter de lamp een holle spiegel, dan kaatst
deze een groot aantal van de lichtlijnen terug, waardoor er in de
richting, tegenovergesteld aan die van de spiegel, veel meer licht
lijnen worden uitgezonden, dan in de overige richtingen. Dit neemt
men waar, doordat op de wand tegenover de spiegel een heldere
vlek ontstaat. Op die plaats is dus de lichtsterkte (vergelijk dit met
pe/dsterkte) groter geworden, doordat het aantal lichtlijnen (vergelijk
dit met krachtlijnen) per oppervlakte-eenheid groter is geworden.
Bij het magnetische veld kiest men als oppervlakte-eenheid de cm2.
De veldsterkte wordt steeds in krachtlijnen-per-cm - gemeten, waarbij
men van de veronderstelling uitgaat, dat deze het bedoelde vlakje
loodrecht treffen. Men zal nu gemakkelijk kunnen inzien, dat een
veld alleen dan in ieder punt dezelfde sterkte bezitten kan, wanneer
de krachtlijnen als rechte evenwijdige lijnen, op onderling gelijke
afstanden verlopen. Van een dergelijk veld zegt men, dat het
homogeen is. Deze toestand wordt sterk benaderd tussen de polen
van de magneetvorm in fig. 105. Wanneer
de afstand tussen de polen hierbij klein is,
f
ï
zodat de ruimte er tussen meer de gedaante
1
I
I
l
heeft van een „spleet”, dan is het gebruikelijk
i
I
i
om die ruimte aan te duiden met de naam
J
luchtspleet. Gemakshalve tekent men in dergelijke figuren alleen de krachtlijnen in de lucht
Fig. 105.
spleet; men dient echter in te zien, dat deze
eigenlijk verder doorgetrokken hadden moeten
worden, zoals voor één enkele krachtlijn in de figuur met een
streep-lijn aangegeven is. Gebruikmakende van de hiervóór gegeven
verklaring, kunnen we dus zeggen, dat in de luchtspleet van de
magneet uit fig. 105 de veldsterkte H overal even groot is.
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Passen we hetzelfde begrip toe op een staafmagneet, waarvan in
fig. 103 het spectrum afgebeeld is, dan is gemakkelijk in te zien,
dat daarbij de veldsterkte in bijna ieder punt van het veld een
andere waarde bezit De krachtlijnen buigen zich immers uit elkaar,
zodat hun onderlinge afstand steeds groter wordt, naarmate men
zich verder van de polen verwijdert. Het aantal krachtlijnen per
cm wordt daardoor, op grotere afstand van de polen, steeds kleiner.
Anders gezegd: de dichtheid van het veld is vlak bij de polen
het grootst en naarmate de krachtlijnen zich meer verspreiden, wordt
de dichtheid steeds geringer.

In gevallen, waarbij de veldsterkte onregelmatig verdeeld is, voert
men het begrip gemiddelde veldsterkte in. Deze wordt verkregen
door het totale oppervlak, dat door de krachtlijnen loodrecht ge
troffen wordt, te delen op de totale krachtstroom. Stel, dat op
de een of andere manier een krachtstroom <|> van 240 maxwell
opgewekt is en dat deze verloopt door een koker, waarvan de
holle ruimte een doorsnede bezit van 2,5 cm-, dan komt dit per

cm- overeen met

240
25

= 96

maxwell.

De veldsterkte bedraagt

dan H = 96 oersted. Geven we het doorstroomde oppervlak (in
dit voorbeeld 2,5 cm2) aan met de letter O, dan geldt in het
algemeen de formule

<I>

H=ö
H in oersted,
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in maxwell; O in cm-.

Samenvatting:
De krachten die van een magneet uitgaan, stelt men
symbolisch voor door krachtlijnen, die men aangeeft
met de naam maxwell.

Een magnetisch veld is een verzameling van kracht
lijnen. Een bundel krachtlijnen of krachtstroom, ook
wel flux genaamd, wordt aangegeven met
Een magnetische krachtlijn wordt voorgesteld als een
in-zich-zelf-gesloten lijn. Buiten de magneet verlopen
de krachtlijnen van N naar Z, binnen de magneet van
Z naar N.

Onder de veldsterkte in een punt van een veld, ver
staat men het aantal krachtlijnen, dat ter plaatse
door 1 cm- gaat, gemeten loodrecht op de richting
van de krachtlijnen. De veldsterkte wordt aangegeven
met II en gemeten in oersted.
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Een veld is homogeen, als het in ieder punt dezelfde
sterkte bezit.

Als een aantal krachtlijnen (<1>) loodrecht door een
vlak van O cm-, gaan, dan vindt men de veldsterkte
in oersted, door O te delen op ‘I».
§ 52.

Het gedrag van ijzer in een magnetisch veld.

In en om een magneet zijn krachten aanwezig, die men zich als
krachtlijnen voorstelt. Aan het begrip „kracht" is vanzelfsprekend
tevens het begrip „tegenstand” verbonden Ook de magnetische
krachten, dus ook de krachtlijnen, die symbolisch deze krachten
voorstellen, ondervinden tegenstand in de ruimte of in de stof,
waarin ze verlopen. De technische benaming voor deze tegenstand
is magnetische weerstand, aangeduid met R„t.
Daar we reeds bekend zijn met de wet van Ohm voor een elec
trische keten, kunnen we in aansluiting daarop ook melding maken
van de analoge wet voor een magnetische keten. Zo zegt men,
dat de magnetische krachtstroom <|> (te vergelijken met de electrische
stroom /), een magnetische tegenstand Rm ondervindt (analoog met
de electrische weerstand R).
Om de electrische stroom / door de electrische weerstand R te
doen vloeien, is een kracht nodig, die men aangeeft met electromotorische kracht of Ei\/I\. Geheel overeenkomstig hiermee noemt
men de kracht, die nodig is om de magnetische krachtstroom <!>,
de magnetische weerstand Rul te doen overwinnen, de magnetomotorische kracht en kort deze af met /1//1/A. Wanneer we deze
drie grootheden <!>,
en Rltl op dezelfde manier formuleren
als de grootheden /, EMK en R, dan krijgen we de wet van
Hopkinson, die luidt:

(|> =MMK
----R.u
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Het is niet nodig, dat men met deze formule berekeningen kan uit
voeren, maar door de bekendheid met de wet van Ohm, geeft de
wet van Hopkinson ons een beter inzicht in hetgeen er plaats vindt
in een magnetische keten.

Wanneer men onderzoekt, hoe groot het magnetische geleidingsvermogen (d.i. het omgekeerde van de magnetische weerstand) van
verschillende stoffen is. dan blijkt, dat er stoffen zijn met een gering
geleidingsvermogen (grote magnetische weerstand), terwijl andere
stoffen de krachtlijnen gemakkelijk doorlaten (kleine magnetische
Oosterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
15
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weerstand). Om het geleidingsvermogen van de verschillende stoffen
met een getal te kunnen aangeven, vergelijkt men alle stoffen
met lucht, d.w.z. men neemt het geleidingsvermogen van lucht als
uitgangspunt aan en stelt dit gelijk aan 1. Wanneer een andere
stof de krachtlijnen b.v dertigmaal zo gemakkelijk doorlaat als
lucht, dan kent men aan die stof het getal 30 toe Dit getal noemt
men de doorlaatbaarheidsfactor van die stof of de coëfficiënt van
permeabiliteit (..permeabel” betekent ..doordringbaar”). Deze coëffi
ciënt wordt altijd aangegeven met de Griekse letter ,t(a” (mu), dus
dezelfde letter, waarmede „millioenste” of ,,micro” aangeduid wordt.
Van alle stoffen bezit ijzer de grootste permeabiliteit. Om die
reden verwerkt men in magnetische ketens geen andere stoffen,
dan ijzer. We zullen ons daarom in het navolgende uitsluitend
bepalen tot het gedrag van ijzer.

Vervolgen we de overeenkomst, die er bestaat tussen de wet van
Hopkinson en de wet van Ohm. dan valt hieruit het volgende af
te leiden. Als in een keten, waarin een standvastige EMK werk
zaam is, de weerstand wordt verminderd, dan neemt de stroomsterkte dientengevolge toe. Precies hetzelfde verschijnsel doet zich
voor bij een magnetische keten, waarin een zekere MMK werkzaam
is. Als men daarin de magnetische weerstand
verkleint, b.v.
door in de ruimte, waarin de krachtlijnen verlopen, ijzer aan te
brengen, dan neemt daardoor de magnetische krachtstroom <I> toe.
Hoeveel de krachtstroom toeneemt, houdt verband met de afname
van de magnetische weerstand, of wat hetzelfde betekent, met de
toename van het magnetische geleidingsvermogen. Dit laatste hebben
we leren aanduiden met PC Het aanbrengen van ijzer in een mag
netische keten maakt dus het geleidingsvermogen M-maal zo groot
en uit het voorgaande volgt, dat dan ook de krachtstroom A^-maal
zo groot moet worden. Als echter de totale krachtstroom pc-maal
zo groot wordt, dan geldt hetzelfde voor de krachtstroom per cm-;
ook deze wordt dus pc-maal zo groot.
Hierna zal blijken, dat een electrische stroom /, gaande door een
spoel, hierin een veldsterkte // teweeg brengt. Plaatst men in de
spoel een ijzeren kern, dan wordt volgens het bovenstaande niet
alleen de totale flux a-maal zo groot, maar ook de flux-per-cm2.
Vóór het aanbrengen van het ijzer bedroeg de veldsterkte II oersted. Deze II was uitsluitend het gevolg van de electrische stroom
/. Na het aanbrengen van het ijzer is — overal in de magnetische
keten, dus ook in het ijzer — het aantal krachtlijnen-per-cm2
.tz-maal zo groot geworden. We kunnen daarom het in het ijzer
,.geïnduceerde" aantal lijnen-per-cm - aangeven met p-• II. Het
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is gebruikelijk deze grootheid ,u • ƒƒ in het ijzer aan te duiden met
de naam ..magnetische inductie” of kortweg „inductie". Met de
inductie in het ijzer wordt derhalve niets anders bedoeld, dan het
aantal krachtlijnen-per-cm - in het ijzer. Ter onderscheiding van
de veldsterkte II, die het gevolg is van de electrische stroom /,
duidt men de inductie in het ijzer aan met de letter B. B wordt
gemeten in gauss. Uit het voorgaande is gebleken, dat B altijd
groter is dan II en wel At-maal zo groot. De betrekking tussen
B en II luidt dus:
B = y. • II
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B in gauss; H in oerstee!; y. is onbenoemd.
De coëfficiënt y is voor een bepaalde ijzersoort geen constant
getal, maar hangt af van de sterkte, waartoe men het ijzer mag
netiseert. Hierop komen we in de volgende paragraaf terug.
Samenvatting:

Magnetische weerstand is de tegenstand, die de mag
netische krachtstroom ondervindt.
De kracht, die de flux onderhoudt, heet magnetomotorischc kracht (MMK).

Do magnetische geleidbaarheid van een stof wordt
aangegeven door de coëfficiënt van permeabiliteit y.
Van lucht is /z = 1, van ijzer is y het grootst.
Brengt men ijzer aan in een ruimte, waarin een veld
sterkte H heerst, dan ontstaat er in dat ijzer een in
ductie B, die ƒ4-maal zo groot is als de veldsterkte II.

ƒ4 is niet constant, maar hangt af van de graad der
magnetisatie.
§ 53.

Magnetiseringskromme.

Hysteresislus.

In hoofdstuk V zal uitvoerig worden besproken, op welke manier,
door het spiraalvormig winden van een draad, waar een electrische
stroom doorheen gaat, een magnetisch veld verkregen kan worden.
Voorlopig volstaan we met op te merken, dat de veldsterkte II,
die veroorzaakt wordt door een stroom /, welke door de draad
gaat, steeds recht-evenredig is met de sterkte van die stroom. Door
de stroomsterkte te variëren, kunnen we dus naar willekeur ook
de veldsterkte laten toe- of afnemen.
Wij stellen ons nu voor een cylindrische draadspiraal, die verkregen
is door b.v. om een kartonnen koker een geïsoleerde draad te
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wikkelen. Zodra we door de spiraal of spoel een stroom / sturen,
ontstaat er een magnetisch veld, waarvan de sterkte H afhankelijk is
van de electrische stroomsterkte /. Plaatsen we in de spoel een ijzeren
kern, dan heeft de veldsterkte H tot gevolg, dat er in het ijzer
een inductie B ontstaat. De inductie in het ijzer kan geregeld
worden met de sterkte van de stroom, die door de spoel vloeit.
Het is mogelijk (op een manier, die hier niet besproken zal worden)
voor iedere waarde van //,
11. de bijbehorende waarde van B te
meten. Wanneer men deze meting verricht (door l van nul af geleidelijk te laten toenemen) en bij iedere waarde van / de bij elkaar
behorende waarden van 11 en B bepaalt, dan zal men steeds vinden,
dat // wèl evenredig met / toeneemt, maar B niet. De grafische
voorstelling, die het verband weergeeft tussen B en 11, dus de lijn
B
f (11), zal dus niet recht kunnen verlopen, maar moet altijd
een gebogen lijn zijn. Men noemt deze grafiek de B-Il kromme of
ook wel de magnetiseringskromme van het betreffende materiaal.
In fig. 106 is de B-H kromme van smeedijzer (weekijzer) afgebeeld.
We zien, dat de lijn in de oorsprong begint en dat deze aanvan
kelijk nagenoeg recht verloopt. Volgens de theorie van de grafische
voorstellingen wil dit zeggen, dat voor kleine waarden van H, de
inductie B recht-evenredig toeneemt met de veldsterkte 11, die de
oorzaak is van B.
Tevens volgt uit de evenredigheid (in dit gebied) tussen B en H,
dat dan ook hun onderlinge verhouding voor dat gedeelte van de
8
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karakteristiek een constant getal moet opleveren. Bedoelde ver

houding

- is volgens form. 48 niets anders, dan de coëfficiënt pc.

Uit deze beschouwing blijkt, dat P constant is voor het gedeelte
van de karakteristiek, dat gelegen is tussen de oorsprong en punt
p in fig. 106. Hoe groot /z is in dit deel, kunnen we uit de figuur
aflezen. Bij // = 2,5 oersted behoort voor B de waarde 8000 gauss.

Dit levert voor p op —~ = 3200. Dat p van af de oorsprong
tot p constant is, kan gemakkelijk in de figuur nagegaan worden
door een willekeurige andere waarde voor ƒƒ en B af te lezen.
Zo komt de waarde 1,25 van //, overeen met 4000 van B. Dit
levert voor P wederom 3200 op. Vanaf punt p gaat de kromme
afbuigen, waaruit blijkt, dat van dit punt af de toename van B
steeds langzamer geschiedt. De verklaring hiervoor is deze. De
magnetisatie van het ijzer is gelegen in het „richten” der moleculair-magneetjes. Hoe meer deze de stand uit fig. 1016 nabij komen,
des te groter wordt weliswaar B, maar des te kleiner wordt de
toename van B. Immers, als alle moleculair-magneetjes de stand
uit fig. 1016 ingenomen hebben, dan is B het grootst, maar daarmee
is de toename van B tegelijkertijd tot nul gedaald, want B kan
dan niet meer stijgen. Met betrekking tot de permeabiliteit wil dit
zeggen, dat van af punt p de factor p gaat afnemen en wel des
te sneller, naarmate de kromme een vlakker verloop krijgt. Uit de
figuur lezen we voor de waarden 7,5 — 17,5
37,5 van //, de
bijbehorende waarden 13000 — 15000
16000 voor B af. Hieruit
berekenen we voor P respectievelijk 1734, 857 en 426. Inderdaad
is z dus na punt p gaan minderen en wel steeds sneller. Dit is
de oorzaak van de bocht in de karakteristiek.
Daar van punt p af de toename van de inductie B steeds minder
wordt, zegt men, dat van dit punt af in de kromme, het ijzer ver
zadigd begint te raken. Zoals uit fig. 106 blijkt, is het niet onmo
gelijk om de inductie B in het ijzer (tot op zekere hoogte) naar
willekeur in te stellen. De kromme blijft n 1. (zij het ook steeds
langzamer) toch nog voor een groot deel stijgen. Een zéér grote
waarde voor B zal dus eenvoudig te verkrijgen zijn met behulp
van een overeenkomstig grote waarde van JI en deze laatste wordt
wederom bepaald door de sterkte / van de stroom, die door de
spoel gaat. Men dient echter wel in te zien, dat de electrische
arbeid, die daartoe door de stroombron geleverd moet worden,
evenredig toeneemt met / Wanneer dus een verhoging van /,
geen evenredige toename van B meer tot gevolg heeft (en dit is
boven punt p inderdaad het geval), dan wil dit zeggen, dat van
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dit punt af het rendement van de magnetiseringsinrichting gaat
dalen. In de practijk magnetiseert men het ijzer daarom in den
regel nooit boven de verzadigingstoestand.

Zolang de stroom, die door de spoel gaat, constant is van sterkte,
verandert de inductie in het ijzer niet. In de practijk hebben we
echter veelal te maken met gevallen, waarbij de stroomsterkte in
de spoel wèl verandert, terwijl bovendien de richting van de stroom
steeds omkeert. Dergelijke stromen zullen we later leren kennen
als wisselstromen. We zullen nu eens nagaan, hoe de inductie B
in het ijzer verloopt, als men door de spoel een wisselstroom stuurt.
Daar een dergelijke stroom telkens van richting omkeert, geschiedt
hetzelfde met de veldsterkte /ƒ, die in de spoel als gevolg van de
stroom ontstaat. Een en ander komt dus hierop neer, dat we moeten
nagaan hoe B verloopt, als 77 telkens verandert tussen een bepaalde
positieve en een even grote negatieve waarde. Het ijzer denken
we ons aanvankelijk magnetisch geheel neutraal. Wanneer dan de
veldsterkte Z7 toeneemt in een richting, die we positief zullen
noemen, van nul tot Oa in fig. 107a, dan is dienovereenkomstig de
inductie B in het ijzer gestegen van nul tot ()c. (Gemakshalve zijn
de verdelingen langs de beide assen hier weggelaten). De grafiek
uit fig. 107a stelt dus niets anders voor, dan een gedeelte van de
magnetiseringskromme uit fig. 106. Nu laten we de stroomsterkte
/ weer afnemen, waardoor eveneens // afneemt en B weer kleiner
wordt. Als H de waarde nul weer bereikt heeft, zou men ver
wachten, dat B ook weer nul was geworden, maar dit is niet zo.
Reeds eerder werd nl. opgemerkt, dat het ijzer, na het verdwijnen
van de magnetiserende veldsterkte //, nog enigszins magnetisch
blijft, omdat de moleculair-magneetjes niet gehéél in de neutrale
stand terugkeren (Remanent magnetisme). De oorzaak van dit ver
schijnsel moet gezocht worden in de moleculaire samenhang van
de kleinste deeltjes der stof. Volgens deze theorie zullen dus de
moleculair-magneetjes, wanneer ze zich ontrichten, een zekere kracht
te overwinnen hebben, die in het materiaal zelf schuilt en die men
aangeeft met de naam „coërcitiefkracht". Hoe groter dus de coërcitiefkracht is, des te sterker is ook het remanente magnetisme. In
fig. 1077? is het remanente magnetisme aangegeven met Oe. De lijn,
die het verloop van de inductie B voorstelt, verloopt dus eerst
van uit de oorsprong naar punt d en keert dan weer terug naar
punt e. Om het ijzer in omgekeerde richting te kunnen magneti
seren, moet men eerst het remanente magnetisme verdrijven. Dit
kan geschieden, door de veldsterkte in tégengestelde richting op
het ijzer te laten werken. Uit fig. 107c blijkt, dat de negatieve
veldsterkte O f in staat is het ijzer weer geheel neutraal te maken,
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want in punt ƒ heeft de lijn, die het verloop van de inductie voorstelt, juist de horizontale as weer bereikt en B is dan weer gelijk
aan nul.
Laat men de veldsterkte in negatieve richting groter worden dan
Of, dan wordt het ijzer in omgekeerde zin gemagnetiseerd en wordt
de inductie B negatief. Hoe de magnetiseringskromme nu verder
verloopt, toont de lijn fl in fig 108a. Neemt daarna de veldsterkte
weer af van Og tot nul, dan ontstaat er wederom remanent-magnetisme, nu echter met een negatief teken (Om in fig. 1086). Om dit
weer te verdrijven is een positieve veldsterkte nodig, die in fig. 108c
met On aangegeven is. Wanneer nu de veldsterkte van deze
waarde af wederom toeneemt, wordt het ijzer opnieuw in positieve zin
gemagnetiseerd en bereikt de magnetiseringskromme weer punt d.
Men zal nu gemakkehjk inzien, dat, wanneer het ijzer onderworpen
wordt aan een wisselende magnetisatie, de inductie B telkens weer
opnieuw de genoemde waarden doorloopt. Daardoor wordt perio
diek een /asvormige figuur doorlopen, die in fig. 108c aangegeven
is met de lijn defhnnd. De lijn O d wordt alleen doorlopen,
als het ijzer zich vanuit de neutrale toestand magnetiseert; daarna
dus niet meer. Het verloop van de lus is zuiver symmetrisch, zodat
in fig. 108c de stukken O a en O g, alsmede de stukken O c en
Ok aan elkander gelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de stukken On
en O f en voor O e en O tn.

c-----

qcf

i

L
a

i'

9

-tt_

I

j1

-k

----- <
-B
c

a
Fig. 108.

232
Het ontstaan van de afbeelding in fig. 107b heeft ons geleerd, dat
de inductie R gedurende de toename van // niet dezelfde waarden
doorloopt als tijdens de afname van //. Bij het passeren van dezelfde
waarde van //, is R bij toenemende H kleiner, dan bij afnemende
H. Dit komt, omdat de coërcitiefkracht, bij toenemende H. zich
tégen de magnetisatie in verzet, terwijl hij juist bij afnemende II
de onfmagnetisatie tegenwerkt. Dit verschijnsel wordt, evenals het
bij de condensatoren behandelde gelijksoortige verschijnsel, met de
naam ,.hysteresis" aangeduid, hetgeen „achterstand” betekent. Ter
onderscheiding van de hysteresis bij condensatoren, die van elec
trische aard is, spreekt men in dit geval van magnetische hysteresis.
De lus-vurmige figuur deflmnd in fig. 108c, noemt men dienovereenkomstig een hysteresislus.
Uit het voorgaande is gebleken, dat er gedurende de magnetisatie
van het ijzer, een stroom / door de spoel loopt, die veroor
zaakt wordt door de spanning V van de stroombron. Er wordt
derhalve door de stroombron een hoeveelheid electrische arbeid
V ' I ' t verricht, die omgezet wordt voor een deel in warmte en
voor een deel in magnetisme. Het laatstgenoemde deel wordt de
magnetiseringsarbeid genoemd. Het spreekt vanzelf, dat zónder
hysteresis de magnetiseringsarbeid kleiner zou zijn, vandaar dat
hysteresis als de oorzaak van een verlies moet worden aangezien.
Het verlies, dat door hys
+5
teresis veroorzaakt wordt,
houdt verband met het
/y
oppervlak van de hyste//
+H resislus van het gebezigde
+h -H
materiaal. Hoe harder het
ijzer is, des te krachtiger is
het remanente magnetisme
en des te groter moet
-B
b
telkens de veldsterkte zijn
om
het te doen verdwij
Fig. 109.
nen. In fig. 108c kenmerkt
zich dit door grote lengten van de stukken Oe en Of, respectie
velijk O m en On. De hysteresislus krijgt daardoor een groot opper
vlak, (fig. 109a). In het tegenovergestelde geval, dus bij zacht ijzer,
treedt maar weinig remanent magnetisme op en zal dienovereen
komstig ook de veldsterkte, die telkens nodig is ter verdrijving van
het remanente magnetisme, slechts klein behoeven te zijn. Dit geeft
een smalle lus met een gering oppervlak (fig. 1096). Het spreekt
vanzelf, dat men zich in gevallen, waarin ijzer aan een wisselende
magnetisatie onderworpen wordt (b.v. bij transformatoren), uitsluitend
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bedient van materiaal, waarvan de hysteresislus een zo klein
mogelijk oppervlak bezit. Het materiaal wordt voor dit doel spe
ciaal vervaardigd en wordt in de practijk aangeduid als dynamoblik
of transformatorblik.
Samenvatting:
Dc magnetiseringskromme is een grafische voorstel
ling, die liet verband weergeeft tussen de veldsterkte
II en de inductie B.

In het gedeelte van de B-H kromme, dat gelegen is
tussen de oorsprong en het punt waar de lijn begint
af te buigen, is /z constant; voor het verdere verloop
van de kromme neemt ,'z steeds af naarmate H groter
wordt.
In het punt, waar de bocht in de B-H kromme begint,
zegt men, dat het ijzer verzadigd begint te geraken.

Bij wisselende magnetisatie ontstaat, als gevolg van
het remanente magnetisme, een magnctiseringskromme, die de gedaante heeft van een lus.
Deze lus, veroorzaakt door de magnetische hystcresis,
wordt hysteresislus genoemd.
De arbeid, die nodig is om een lichaam te magneti
seren, heet magnetiseringsarbeid.

Het oppervlak van een hysteresislus geeft aan, hoe
groot het verlies is, dat veroorzaakt wordt door het
remanente magnetisme.
Hoe zachter het yzer is, des te smaller verloopt de
hysteresislus.

§ 54.

Enkele opmerkingen over vormen en eigenschappen van
magneten.

Magneten kunnen de meest uiteenlopende vormen hebben. De meest
eenvoudige vorm heeft de sfaa/magneet, die afgebeeld werd in
fig. 99a. In de practijk komt de staafmagneet zelden voor. Wel
gebruikt men in telefoons de hoefmagneten, die te beschouwen zijn
als kromgebogen staafmagneten (bovenste gedeelte van fig. 102).
Eveneens recht van vorm is de naa/dmagneet, die wordt gebruikt
in galvanometers en er ongeveer zo uitziet als een kompasnaald.
Ook kan een magneet boZvormig zijn. Dit is het geval bij de aard
bol, die zich immers gedraagt als een grote magneet.
Een zeer eigenaardige magneetvorm is die, waarbij men aan de
buitenkant géén polen constateert. Men kan zich deze vorm ont
staan denken uit een lange staafmagneet, waarvan de polen zóver
naar elkaar toe zijn gebogen, dat ze elkander raken. Dit geeft de
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magneetvorm uit fig. 110. Het verloop van de krachtlijnen is hierbij
met streeplijnen aangegeven Buiten de magneet zijn géén kracht
lijnen aanwezig, vandaar dat nergens de aanwezigheid van een pool
te bekennen is. En toch zijn overal polen aanwezig, want volgens
de theorie van Weber zullen, onverschillig waar men de ring door
breekt, telkens weer opnieuw twee polen ont
staan. Een dergelijke magneet, waarvan de
polen alle in elkaar verenigd zijn, noemt men
een uni-polaire magneet, („uni” betekent hier
„gelijk"). Met deze magneten krijgen we later
te maken bij de transformatoren. Iedere ge
sloten transformatorkern is n.1. een uni-polaire
magneet. Aan de buitenkant van zo'n kern is
dus
niets te bespeuren van het (krachtige)
Fig. 110.
magnetisme, dat daar binnen aanwezig is.
Een bijzonder verloop van de magnetische krachtlijnen treft men
aan bij de magneten, die in de practijk gebruikt worden in z.g.
draaispoelmeters. Dit is een bepaald metertype, dat later behandeld
wordt bij de meetinstrumenten. De magneet van deze meter kan
b v. geconstrueerd zijn overeenkomstig fig. 111. Hierin is de zuid
pool voorzien van een cylindervormig uiteinde, terwijl de noord
pool eindigt in een lichaam, dat cylindrisch is uitgeboord. De boring
van het laatstgenoemde lichaam is iets groter dan de diameter van
eerstgenoemde cylinder. Tussen beide lichamen ontstaat daardoor
een evenwijdige cirkel vormige luchtspleet De krachtlijnen, die van
de noordpool naar de zuidpool gaan, doorlopen de luchtspleet langs
de kortst mogelijke weg. Hoe dit geschiedt is afgebeeld in fig. 111,
waarin duidelijkheidshalve het verdere verloop van de krachtlijnen
(in het ijzer) is weggelaten. Het is niet moeilijk in te zien, dat in
ieder punt van het veld in de luchtspleet, de richting van de
krachtlijnen steeds overeenkomt met die,
welke de straal van de cirkel ter plaatse
bezit. We bedoelen hiermee, dat, wanneer
men de krachtlijnen denkbeeldig zou ver
lengen, zij alle in het middelpunt van de
cirkel zouden uitkomen. Een dergelijk veld
noemt men een radiaal veld („radius" is
„straal"). Alleen in de luchtspleet verlopen
de
krachtlijnen radiaal. In het ijzer zoeken
N
de krachtlijnen de weg met de kleinste
weerstand.

Fig. 111.

Tot slot nog een enkele opmerking over
de eigenschappen van magneten. Als men
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een permanente magneet (b.v. een magneet uit een telefoon) ge
durende lange tijd aan zichzelf overlaat, zal men kunnen bemerken,
dat de sterkte van het magnetisme daardoor iets is afgenomen. Dit
komt, omdat zich tussen de polen een zeer grote magnetische weer
stand (luchtruimte) bevindt, hetgeen de krachtstroom zwak maakt
en de moleculairmagneetjes in de gelegenheid stelt, zich te ontrichten. Men kan dit verschijnsel tegengaan door er voor te zorgen,
dat de polen van de magneet steeds door middel van een stuk
weekijzer zijn doorverbonden. Dit z.g. sluitstuk moet vooral goed
tegen de polen aansluiten. De magnetische weerstand houdt men
daardoor zo klein mogelijk en de krachtstroom zo sterk mogelijk,
waardoor de moleculair-magneetjes gericht blijven liggen. Dit aan
brengen van een sluitstuk tegen de polen, noemt men het „wape
nen’’ van de magneet.
Als men het sluitstuk weer wil verwijderen, verdient het aanbeve
ling. om dit van de polen af te schuiven en het er dus niet, tégen
de aantrekkingskracht in, af te trekken. Doet men dit laatste toch,
dan bestaat wederom de mogelijkheid, dat, als gevolg van de plot
selinge toename van de magnetische weerstand, de moleculair-mag
neetjes gedeeltelijk worden ontricht. Vooral voor de telefoon is
deze laatste opmerking van belang. Men dient de trilplaat van een
telefoon dus steeds, wanneer dit bij eventuele reparatie nodig mocht
zijn, met een schuivende beweging te verwijderen.

Bij de vervaardiging van permanente magneten met grote door
snede is gebleken, dat de oppervlakte van het ijzer zich sterker
laat magnetiseren dan het binnenste gedeelte. De magneet zou dus
nog sterker geworden zijn, als over de gehele doorsnede de magneti
satie dezelfde intensiteit bezat, als aan de oppervlakte. Men bereikt
dit, door de magneet op te bouwen uit een aantal dunnere stalen
stroken, die elk voor zich eerst gemagnetiseerd zijn. Doordat zo’n
strook vrij dun is, zal deze wèl tot in het
binnenste gelijkmatig worden gemagneti
seerd. Een aantal van deze stroken, met de
gelijknamige polen op elkaar gelegd, vor
men dan een permanente magneet, waarvan
de sterkte groter zal zijn, dan wanneer men
deze uit een massief stuk staal had ver
Fig. 112.
vaardigd. In fig. 112 is deze constructie
afgebeeld voor de magneet uit een telefoon.
Een dergelijke samenstelling wordt in de practijk een magnetisch
magazijn genoemd.
Het verloop van de magnetische krachtlijnen kan beïnvloed worden
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door magnetisch geleidende voorwerpen, die zich in het veld be
vinden. Natuurlijk komt hiervoor alleen ijzer in aanmerking. Hier
door is het mogelijk, het verloop van een magnetisch veld binnen
bepaalde grenzen te houden. Hoe dit geschiedt, is afgebeeld in
fig. 113, waarin om een magneet een weekijzeren ring aangebracht
is. De krachtlijnen, die buiten de magneet
van N naar Z verlopen, zoeken de weg
met de minste weerstand en treden daarom
onmiddellijk van de noordpool in de week
ijzeren ring, om er bij de zuidpool weer
uit te treden. Als gevolg hiervan is buiten
de ring in het geheel geen magnetisch veld
meer aanwezig Men past deze eigenschap
toe bij transformatoren, die in radio-appaFig. 113.
raten worden gebruikt en die als gevolg
van de verspreiding van hun veld, de na
burige onderdelen ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. Dergelijke
transformatoren voorziet men van een geheel gesloten ijzeren om
hulling. In dat geval is de transformator magnetisch afgeschetmd.
en kan hij de omgeving niet meer magnetisch beïnvloeden.
Uit het bovenstaande volgt natuurlijk ook het omgekeerde. Als
men n.1. binnen een weekijzeren ring, die horizontaal geplaatst is,
een magneetnaald aanbrengt, zo, dat het vlak van de naald samen
valt met het vlak van de ring, dan zal de naald in het geheel niet
meer door het aardmagnetisme beïnvloed worden.

Samenvatting:
Een uni-polaire magneet vertoont naar buiten geen
magnetisme.

Een veld verloopt radiaal, wanneer het verlengde
van de krachtlijnen door één gemeenschappelijk punt
gaat, dus als de krachtlijnen straalsgewijs verlopen.
Men wapent een magneet, die gedurende lange tijd
niet gebruikt zal worden, door de polen te verbinden
met een goed aansluitend weekijzeren voorwerp.
Een magnetisch magazijn, is een uit dunne stalen
plaatjes opgebouwde permanente magneet.

Men schermt een magneet magnetisch af, door hem
in een gesloten ijzeren omhulling te plaatsen. Buiten
deze omhulling is dan het veld van de magneet niet
meer aanwezig.

HOOFDSTUK V.
Electromag net isme.
§ 55. De electrische stroom veroorzaakt een magnetisch veld.
Wanneer men een magneetnaald in de nabijheid brengt van een
stroom voerende geleider, onverschillig of deze blank is dan wel
geïsoleerd, dan zal men kunnen waarnemen, dat er op die naald
een kracht uitgeoefend wordt. Hieruit volgt, dat er om een stroomvoerende draad een magnetisch veld aanwezig moet zijn. Dit is
ook inderdaad het geval, want als men een geleider loodrecht door
een blad papier laat gaan, waarop ijzervijlsel gestrooid is en men
stuurt een stroom door de draad, dan vertoont het vijlsel een
spectrum overeenkomstig de afbeelding uit fig. 114. We zien hieruit,
dat de magnetische krachtlijnen, die veroorzaakt worden door de
electrische stroom, een cirkeluormig
verloop hebben. Alle cirkels lopen
evenwijdig aan elkaar en hebben de
draad zélf als middelpunt. (Het ver
loop van cirkels, die het middelpunt
gemeen hebben, noemt men concen
trisch). Wederom zien we, dat de
krachtlijnen inzichzelf-gesloten lijnen
zijn. Uit de loop der krachtlijnen,
zoals deze in fig. 114 getekend zijn,
volgt, dat deze tweeërlei richting
kunnen hebben n.1. rechtsom of links
om, of zoals men aan boord van
schepen zegt, mèt-zon of tégen-zon,
Fig. 114.
waarbij met het eerste bedoeld wordt,
een beweging in de richting van de wijzers van een uurwerk en
met het tweede, de omgekeerde bewegingsrichting.
De ervaring heeft geleerd, dat de richting, waarin de krachtlijnen
verlopen, verband houdt met de richting van de electrische stroom,
die door de draad gaat. Wanneer we ons houden aan de reeds
eerder gegeven definitie, dat onder de richting van de krachtlijnen
moet worden verstaan, die, welke wordt aangegeven door een vrijbewegend noordpooltje, dat zich in het veld bevindt, dan blijkt, dat
een van-ons-af gerichte stroom een veld veroorzaakt, waarvan de
krachtlijnen rechtsom verlopen en een naar-ons-toe gerichte stroom
een veld, waarvan de krachtlijnen linksom verlopen. Om dit ge
makkelijk te kunnen onthouden, heeft men een regel bedacht. Deze
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regel, die door sommigen de „schroefregel”, door anderen de „kurketrekkerregel' genoemd wordt, zegt: draait men een rechtse schroef
overeenkomstig de veldrichting, dan komt de richting, waarin zich
de schroef voortbeweegt, overeen met de stroomrichting (een kurketrekker heeft óók een rechtse schroefdraad).
Om in een figuur te kunnen aangeven of de stroom naar ons toe
of van ons af vloeit, bedient men zich van de voorstelling, die
getekend is in fig. 115a en b.
Een van-ons-af gaande stroom
wordt hierin aangeduid met
een kruisje in een cirkel en een
naar-ons-toe komende stroom
met een stip in een cirkel.
Hoe nu door een magneetnaald
het verloop van de krachtlijnen
3
in
verschillende standen wordt
Fig. 115.
aangegeven, toont ons fig. 116a
en b, waarin ter onderscheiding van de polen van de naald, de
noordpool zwart gemaakt is. *)
Eigenlijk is het niet juist uitgedrukt, wanneer men hier zegt, dat
een magneetnaald de richting
de krachtlijnen aangeeft, want
een matigneetnaald geeft
een rechte lijn aan, terwijl
de krachtlijnen als gebo
gen lijnen verlopen. Het
zelfde doet zich ook voor
bij de krachtlijnen van een
staafmagneet, die buiten
de magneet van N naar
Z verlopen. Ook daarbij
hebben de krachtlijnen in
Fig. 116.
ieder punt een andere
richting. Om bij een gebogen lijn van een richting te kunnen spreken, dient men zich
daarom tot een zó gering deeltje van die lijn te bepalen, dat het
begrip „lijn” hierbij overgaat in het begrip „punt”. Men spreekt
daarom van de richting in een punt van een veld en verstaat
daaronder de richting, welke wordt aangegeven door de raaklijn,
die in dat punt aan de krachtlijn kan worden getrokken.

I

Nader onderzoek leidt tot het resultaat, dat de veldsterkte H om
een stroom-voerende draad, afhankelijk is van twee factoren, nl.

" Nadrukkelijk merken we op, dat de naald in fig. 116 door de geleider niet
aangetrokken, doch door deze alleen yerichl wordt.
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van de sterkte van de electrische stroom en van de afstand van
het beschouwde punt tot aan het middelpunt van de geleider. Voor
één bepaald punt geldt, dat daar de veldsterkte rec/vï-evenredig is
met de stroomsterkte. Zo zal b.v. een verdubbeling van de stroomsterkte /, ook een tweemaal zo grote veldsterkte H ten gevolge
hebben. Voor één bepaalde waarde van de stroomsterkte geldt
daarentegen, dat de veldsterkte in een punt (buiten de geleider),
ompe/ceerd-evenredig is met de afstand van dat punt tot aan het
middelpunt van de geleider. Wanneer dus in een willekeurig punt
een veldsterkte H heerst, dan zal in een ander punt, dat zich op
een driemaal zo grote afstand van de geleider bevindt, een driemaal
zo kleine veldsterkte heersen In alle punten, die dezelfde afstand
tot de geleider bezitten, heerst dus overal (voor een bepaalde waarde
van de stroomsterkte) dezelfde veldsterkte.
Volgt men in fig. 116 de weg, die door een der cirkels is aange
geven, dan zal men overal op die cirkelomtrek dezelfde veldsterkte
meten, want ieder punt van de cirkelomtrek heeft dezelfde afstand
tot het middelpunt van de geleider. Zo'n cirkel geeft dus niet alleen
de richting van de krachtlijnen aan, maar is tevens de meetkundige
plaats van alle punten, waarin (voor een bepaalde waarde van /) de
veldsterkte // even groot is. Het omschreven cirkelvormige verloop
van de krachtlijnen vindt natuurlijk langs de gehele geleider plaats,
zodat om een gestrekte draad een krachtlijnenbeeld ontstaat, zoals
in fig. 117 voor slechts enkele punten van de geleider is getekend.

Fig. 117.

Evenals het verloop
het veld van een gewone magneet beïn
vloed kan worden door andere magneten, of door ijzeren voor
werpen, die zich in de omgeving bevinden, kan ook het verloop
van het veld om een stroom-voerende draad beïnvloed worden,
b.v. door het veld van een andere draad, waar eveneens een stroom
doorheen gaat. Ook hier openbaart zich weer een aantrekkende en
een afstotende werking Hoe dit opgevat moet worden, is afgebeeld
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in fig. 118. We zien in fig. 118a twee draden getekend, waarin
de stromen beide van ons af vloeien. Daarom zullen ook de kracht
lijnen om die beide draden dezelfde richting hebben (niet tussen
de draden, want daar hebben ze de tegengestelde richting). Het
gevolg hiervan is, dat het veld tussen de draden verzwakt wordt
en wel des te meer, naarmate de draden dichter bij elkander komen;
het veld er omheen daarentegen wordt juist versterkt, omdat daar
de krachtlijnen dezelfde richting hebben.

Fig. 118.
Welke invloed dit heeft op het verloop van de krachtlijnen, toont
fig. 118a. We zien hierin, dat de krachtlijnen uit hun natuurlijke
(cirkelvormige) verloop worden afgeleid. Hiervoor is een zekere
kracht nodig, hetgeen omgekeerd zeggen wil, dat de krachtlijnen
zich hiertegen met dezelfde kracht zullen verzetten. Zij zullen dus
trachten hun oorspronkelijk cirkelvormig verloop te handhaven,
d.w.z. zij zullen trachten de beide geleiders tot één geleider te ver
enigen, waardoor er weer één middelpunt gevormd wordt, waar
omheen de krachtlijnen cirkelvormig kunnen verlopen. Er werkt
derhalve op de geleiders een kracht, die ze naar-elkaar-toe beweegt,
hetgeen men ook kan uitdrukken door te zeggen, dat de geleiders
op elkaar een aantrekkende werking uitoefenen.
In fig. 1186 gaat de stroom in de linker draad van ons af en komt
die in de rechter draad naar ons toe. De velden om de draden
hebben ten opzichte van elkaar nu de tegengestelde richting,
waardoor zij de tegengestelde invloed op elkander uitoefenen als
in fig. 118a. Zij zullen elkaar dus afstoten, welke kracht eveneens
ondervonden wordt door de beide draden. Op dit verschijnsel be
rust de wet van Ampère, die zegt, dat gelijkgerichte stromen een
aantrekkende werking op elkaar uitoefenen; tegengesteld gerichte
stromen daarentegen oefenen een afstotende werking op elkaar uit.
(Zie later § 67).
Beschouwen we nu de krachtlijnen die zich tussen de draden in •
bevinden, dan toont de figuur, hoe deze ingevolge de afstotende
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werking, op elkaar worden geperst, met het gevolg, dat tussen de
draden een opeenhoping van krachtlijnen ontstaat. Dit komt overeen
met een verhoging van de veldsterkte tussen de draden. Brengen
we in fig. 118a de draden dichter bij elkaar, dan wordt het veld
tussen de draden steeds zwakker. Daarentegen zal in figuur 1186
het veld tussen de draden steeds sterker worden, als men de draden
naar elkaar toe beweegt.

In de practijk hebben we meestal te maken met in-zich-zelf-gesloten
geleiders en het ligt daarom voor de hand, dat we eens nagaan,
hoe het veld verloopt binnen en buiten zo'n gesloten kring. Hier
toe beschouwen we fig. 119,
waarop het hiervoor ge
noemde is toegepast. De
figuur stelt een enkele draadwinding voor, die aange
sloten is op de klemmen van
een stroombron. Overal om
de draad ontstaan cirkel
vormige magnetische kracht
lijnen. (Duidelijkheidshalve
zijn de krachtlijnen aan de
voorkant van de draad dik
ker getekend en aan de
achterkant van de draad
dunner). Als men het ver
Fig. 119.
loop van die krachtlijnen
aandachtig volgt en daarbij rekening houdt met de richting van de
electrische stroom, dan ziet men, dat alle krachtlijnen zich als het
ware samenvoegen binnen in de winding en dat ze weer uit elkaar
buigen, zodra ze door de winding heen zijn geweest. Een duide
lijker beeld hiervan krijgt men met de voorstelling uit fig. 1206,
die een doorsnede van de winding uit fig. 119 laat zien, over de
lijn ab. Om beter te kunnen inzien, hoe de afbeelding uit fig. 1206
een doorgesneden winding kan voorstellen, is de overgang van
fig. 119 tot fig. 1206 afgebeeld in fig. 120a. Deze toont de door
geknipte winding perspectivisch. Bekijkt men de halve winding in
fig. 120a recht van voren, dus in een richting, die samenvalt met
het vlak van de winding, dan ziet men de draad niet langer ge
bogen, maar schijnt het alsof hij recht verloopt; men krijgt dan de
voorstelling uit fig. 1206. Deze figuur toont nu, hoe binnen in de
winding de krachtlijnen zich verenigen en hoe ze zich verspreiden,
als ze weer uit de winding treden. Vergelijken we deze figuur nu
eens met fig. 1186, dan zien we, dat het verloop van de krachtlijnen
16
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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Fig. 120.

in beide figuren volkomen met elkaar overeenkomt. Ook voor
fig. 120 geldt dus, evenals dit werd verklaard bij fig. 1186, dat
tussen de beide draden (dat betekent hier binnen in de winding)
de veldsterkte veel groter is dan er buiten. Hieruit blijkt, dat men,
om een krachtig veld te verkrijgen, de draad moet rondbuigen tot
een winding. Inplaats van een enkele winding te vormen, kan
men ook verscheidene windingen naast elkaar leggen. Op die manier
ontstaat een draadspiraal of draadspoel, waarvoor men ook wel
de naam solenoïde gebruikt. In fig. 121 is zo’n spoel afgebeeld.
Alle windingen liggen hierbij in één enkele laag en zijn onderling
op geringe afstand van elkaar verwijderd. De ruimte tussen de
windingen wordt met de naam „spatie” aangeduid (spatie, spreek
uit spasie, betekent tussenruimte). Een spoel waarvan de windingen
niet gespatieerd liggen, is dus een spoel waarbij de windingen stijf
tegen elkaar aan liggen. Zo'n spoel is in doorsnede afgebeeld in
fig. 122. Passen we op deze figuur toe, wat bij fig. 118 werd ver
klaard, dan blijkt, dat
tussen de met kruisjes
aangegeven draden geen
krachtlijnen meer aanwe
zig zullen zijn; de draden
zijn n.1. zo dicht bij el
kaar gebracht, dat de
veldsterkte er tussen nu
geheel nul geworden is.
Alle krachtlijnen om de
Fig. 121.
met kruisjes gemerkte
draden, hebben zich echter ve:renigd tot één in-zichzelf-gesloten
krachtstroom, die binnen in de spoel zo goed als recht verloopt,
Hetzelfde geldt voor de krachtlijnen om de draden, die met een
stip gemerkt zijn. Om deze draden verloopt het veld echter linksom.
Dit heeft tot gevolg, dat binnen in de spoel alle krachtlijjnen dezelfde
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richting hebben. Men kan ook zeggen, dat de krachtlijnen zich
binnen de spoel verenigen en buiten de spoel verspreiden. Het
gevolg hiervan is, dat binnen in de spoel een krachtig veld aan
wezig is, terwijl buiten de spoel de veldsterkte (reeds op geringe
afstand) te verwaarlozen klein is. Zoals fig. 122 aangeeft, verlopen
de krachtlijnen binnen in
de spoel van Z naar N,
/
buigen zich daarna om
ƒ
\
en lopen buiten de spoel
/ X
-—*----------\ van /V naar Z terug. Het
verloop van deze kracht
lijnen is dus volkomen
gelijk aan het verloop
van de krachtlijnen bij
een staafmagneet. We
spreken daarom ook in dit
geval van een magneet.
Daar hier het magnetisme
veroorzaakt wordt door
de electrische stroom,
noemt men een stroomvoerende draadspiraal een
Fig. 122.
electro-magneet.
Het
spreekt vanzelf, dat men
het effect van deze inrichting belangrijk verhogen kan, door de
ruimte in de spoel op te vullen met ijzer, of zoals men dat uitdrukt,
door het aanbrengen van een ijzeren kern. We moeten het echter
niet zó opvatten, alsof het veld veroorzaakt werd door die ijzeren
kern. Laatstgenoemde versterkt alleen het magnetisme. Ook zonder
ijzeren kern is er in de spoel een magnetische kracht aanwezig,
die we eerder hebben aangeduid met MMK- Uit het voorgaande
is nu gebleken, dat deze MMK veroorzaakt wordt door de elec
trische stroom. Er ontstaat dientengevolge in de spoel een veld
sterkte II (gemeten in oersted), die recht-evenredig is met /. Plaatst
men in de spoel een ijzeren kern, dan veroorzaakt de veldsterkte
II een inductie B in het ijzer (gemeten in gauss), die ^--maal zo
groot is als H. Stuurt men de stroom in omgekeerde richting door
de draad, dan verandert de noordpool in een zuidpool en de zuid
pool in een noordpool. Hieruit blijkt tevens, hoe het mogelijk is,
om met behulp van een wisselstroom een wisselend magnetisch
veld in het leven te roepen. Met dergelijke ivisselvelden krijgen
we later bijna uitsluitend te doen (b.v. bij smoorspoelen, transfor
matoren e.d.).
Daar de plaatsen, waar de noord- en zuidpool ontstaan, verband
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houden niet de richting van de stroom door de spoel, kan men
zich, ter bepaling van de polen, bedienen van de z.g. handpalmregel. Deze zegt:
Legt men de palm van de rechterhand zodanig op de spoel, dat
de richting, waarin de stroom vloeit, dezelfde is als die. waarheen
de vingertoppen wijzen, dan geeft de gestrekte duim de richting
aan. tvaarin zich de noordpool bevindt. (Pas dit toe op fig. 122).

De krachtstroom <l>, die in een bepaalde spoel ontstaat, is afhan
kelijk van de stroomsterkte /, die door de draad gaat en van het
aantal windingen tv van de spoel. Met beide is de krachtstroom
recht-evenredig, zodat men ook kan zeggen, dat <|> recht-evenredig
is met het product van windingen en stroomsterkte. Dit product
noemt men het aantal ampèretvtndingen van een spoel en men kort dit
af met A IJ7. Volgens dit begrip zal het dus mogelijk moeten zijn,
om een bepaalde krachtstroom in het leven te roepen door middel
van een spoel, die gewikkeld is met dun draad (veel windingen),
waar slechts een zwakke stroom doorheen gaat; maar dezelfde
krachtstroom zou men ook verkregen hebben, als de spoel gemaakt
was van dik draad (weinig windingen), waar doorheen een sterke
stroom gaat. In het eerste geval is w groot en / klein; in het tweede
geval w klein en ƒ groot. De producten van w en 1 kunnen in
beide gevallen echter aan elkaar gelijk zijn. De krachtstroom <l>, die
in een spoel opgewekt wordt, is echter behalve van het aantal A IV,
ook nog afhankelijk van de afmetingen van die spoel (lengte en
diameter).
Samenvatting:
Om een gestrekte stroom-voerende draad ontstaat
een magnetisch veld, waarvan de krachtlijnen als
concentrische cirkels verlopen, met de draad zelf als
middelpunt, in vlakken, loodrecht op de draad.

Een van-ons-af gaande stroom veroorzaakt een veld,
dat rechtsom verloopt. (Schroef regel).
Dicht bij de draad is de veldsterkte het grootst;
verder van de draad af wordt de veldsterkte kleiner.
Twee evenwijdige geleiders zullen een
kracht op elkaar uitoefenen, als de
die geleiders dezèlfdc richting hebben;
kaar daarentegen af, als de stromen de
richting hebben.

aantrekkende
stromen door
ze stoten el
tegengestelde

Buigt men een gestrekte draad tot een gesloten
winding, dan zullen de krachtlijnen zich daarbinnen
verenigen; er buiten daarentegen zullen ze zich ver
spreiden.

i
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Een aantal van deze windingen naast elkaar vormen
een spoel of solenoïde. Stuurt men hierdoor een
stroom, dan ontstaat aan de ene kant een noordpool,
aan de andere kant een zuidpool (Handpalmregel).
Een electromagneet wordt verkregen, door om een
ijzeren kern een draad te wikkelen en door die draad
een stroom te sturen.

Het product van stroomsterkte en aantal windingen,
noemt men het aantal ampèrcwindingen (AW) van
een spoel.
Het veld in een spoel wordt bepaald door het aantal
AW, de spocllengte en de spoeldiameter. Het is mogelijk met weinig windingen dik draad, waar een
sterke stroom doorheen vloeit, hetzelfde veld te ver
krijgen als met veel windingen dun draad, waar een
zwakke stroom doorheen gaat.
§ 56.

Inductie-verschijnselen.

Reeds eerder was er sprake van inductie-werking. In § 32 werd het
verschijnsel genoemd der electrostatische inductie, terwijl in § 50
gesproken werd over magnetische inductie. Uit deze beide gevallen
is gebleken, dat onder „inductie” moet worden verstaan „beïnvloe
ding”. Ook nu zullen we wederom een geval van inductie leren
kennen, dat echter weer van geheel andere aard is dan de beide
hiervoor genoemde gevallen. We zouden hier het beste van electromagnetische-inductie kunnen spreken, maar kortheidshalve duidt
men het hier bedoelde verschijnsel steeds alléén met de naam „in
ductie" aan. Een en ander heeft betrekking op de manier, waarop
een electrische geleider beïnvloed wordt door een magnetisch veld.
In fig. 123a zijn de polen van een magneet afgebeeld, waartussen
een homogeen veld aanwezig is. De richting van het veld <!> is
met een pijl aangegeveïi, terwijl de sterkte van het veld is aan
geduid met //. Een gestrekte geleider bevindt zich tussen de polen
en wordt loodrecht op de richting van de krachtlijnen bewogen.
De krachtlijnen worden dus door de geleider als het ware „ge
sneden”; zo drukt men dit althans uit. Het gevolg hiervan is. dat
dat er in de geleider een EMK ontstaat. Men zegt, dat er in de
geleider een EMK geïnduceerd wordt en noemt dit daarom een
EMK van inductie. Dit verschijnsel is voor ons van groot belang,
aangezien het de grondslag is. waarop de werking van de dynamomachine berust, terwijl nog tal van andere verschijnselen er op ge
baseerd zijn.
Proefondervindelijk heeft men vastgesteld, dat de geïnduceerde EMK
recht-evenredig is met de veldsterkte // en met de snelheid v (van
velócitas — snelheid), waarmede de geleider zich loodrecht op de
krachtlijnen beweegt. Voorts is de EMK afhankelijk van de lengte
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Fig. 123.

l van de geleider, voor zover betreft het stuk, dat zich in het veld
bevindt. Volgens de omschrijving der eenheden wordt er in de
geleider een EMK van 1 volt geïnduceerd, als deze in 1 sec.
100 000 000 of 10s krachtlijnen snijdt. Het bovenstaande werd door
Faraday in een formule samengevat, die men de inductieivet van
Faraday noemt. Deze luidt:

EMK="^V

49

Wanneer men hierin de veldsterkte H uitdrukt in oersted, de lengte
/ van de geleider in cm en de snelheid v, waarmede deze zich
loodrecht op de krachtlijnen beweegt in cm-per-sec (cm sec), dan
verkrijgt men de geïnduceerde EMK in volt.
Bovendien leert het experiment, dat de richting, waarin de EMK
werkzaam is, verband houdt met de veldrichting ên met de richting,
waarin de geleider wordt voortbewogen. In fig. 123a is een en
ander perspectivisch getekend. De geleider beweegt zich daarin
naar rechts; de veldrichting is van /V naar Z. De EMK, die nu in
de geleider geïnduceerd wordt, is van-ons-a/7 gericht. Alle richtingen
zijn met pijlen aangegeven. Ter verduidelijking toont fig. 1236 een
zij-aanzicht van rechts gezien, waarin de geleider dus naar-ons-toe
bewogen wordt. De lengte van het stuk van de geleider, dat zich
in het veld bevindt en dat in form. 49 met / aangegeven is, komt in
fig. 1236 overeen met de poolbreedte en is ook daarin aangegeven
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met l. De EMK is nu gericht van a naar b. Zouden we in fig.
1 23b de geleider van-ons-af bewogen hebben, dan zou (bij dezelfde
veldrichting) de EMK gericht zijn van b naar a. Om gemakkelijk
de bij-elkaar-behorende richtingen te kunnen onthouden, heeft men
een regel bedacht, die men aanduidt met de naam drie-vinger-regel.
Deze regel luidt als volgt:
Plaats de duim, de wijsvinger en de middelvinger van de rechter
hand loodrecht op elkaar; indien de duim de bewegingsrichting
van de geleider aanwijst en de wijsvinger de veldrichting, dan
komt de richting, waarin de middelvinger wijst, overeen met de
richting van de geïnduceerde EMK-

Opmerking: Daar we later nog een tweede drie-vinger-regel zullen
leren kennen, die betrekking heeft op de linkerhand, moeten we
vooral goed onthouden, dat déze drie-vinger-regel, die dient om de
richting van de geïnduceerde EMK vast te stellen, betrekking heeft
op de rechterhand.
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Voor hen, die zich de houding
van de hand niet goed kunnen
voorstellen, is deze afgebeeld
in fig. 124. De pijlen, die alle
(perspectivisch) loodrecht op
elkaar getekend staan, geven
de richtingen aan, waarin de
vingers wijzen. (Denk aan de
ribben van een kubus, waarvan
er telkens drie in één hoekpunt
tezamen komen).

Fig. 124.
Voorbeeld.

Een spoeltje is geplaatst in een radiaal veld. In fig. 125 is het
spoeltje, in zij-aanzicht, met een gestreepte cirkel
aangegeven. (Voor het verloop van een radiaal veld,
zie fig. 111). Het spoeltje heeft een diameter van 4
cm en bezit 50 windingen. De magnetische ininductie H in de luchtspleet bedraagt 10 000 oersted.
Als op een gegeven ogenblik de EMK, die in het
spoeltje als gevolg van de beweging geïnduceerd
wordt, 12 V bedraagt, hoe groot is dan op dat moment
de bewegingssnelheid van het spoeltje geweest ? Als
Fig. 125.
de krachtlijnen van binnen naar buiten gericht zijn
en het spoeltje beweegt zich naar ons toe, is dan de EMK in de
windingen rechtsom of linksom gericht?
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Oplossing.
De lengte van één winding van het spoeltje bedraagt • d = • 4 =
= 12,56 cm.
De totale draadlengte is dan 50- 12,56 = 628 cm; dit is Z in form. 49.
Verder zijn gegeven de EMK en de veldsterkte H, zodat uit ge
noemde formule de snelheid v kan worden opgelost.

H • l-v
volgt n.1. dat: v =
~ÏÖ*»
H•l *
12-10»
120 000
Na invulling geeft dit: v =
= 191 cm/sec.
101 ^623 — 628

Uit: EMK =

Door toepassing van de drie-vinger-regel (rechterhand) vinden we
dat de richting van de geïnduceerde EMK in het spoeltje linksom is.

Eerder werd reeds de opmerking gemaakt, dat we in de practijk
meestal te maken hebben met gesloten windingen. Het is daarom
van belang om na te gaan, wat er in een winding gebeurt, als deze
in een magnetisch veld wordt bewogen. Hiertoe is in fig. 126 een
rechthoekige draadwinding abcd getekend, die zich (evenwijdig aan
het vlak van de tekening) van links naar rechts beweegt. De kracht
lijnen van het homogene veld zullen loodrecht uit het papier treden
en zijn met stippen aangegeven. De grote rechthoek, die de stippen
omsluit, stelt de omtrek van de magneetpool voor, waar de kracht
lijnen uittreden; we kijken dus blijkbaar boven op het vlak van
een noordpool.
Men ziet in de figuur, dat bij verplaatsing van de winding van de
volgetekende stand naar
b
a
de gestreepte stand, de
ar
.I
I
krachtlijnen alléén door
.1................... 1.
de draadstukken a d en
•I.................. I•I...................... Ib c gesneden worden, zo
I...................... Idat alleen daarin een EMK
ct
c
geïnduceerd wordt. De
draadstukken a b en d c
Fig. 126.
snijden bij die beweging
de krachtlijnen niet en daarom wordt er in die stukken ook géén
EMK geïnduceerd.
Hoe is het nu gesteld met de richtingen van de EMK s, die in de
beide eerstgenoemde draadstukken geïnduceerd worden ? Door toe
passing van de drie-vinger-regel (rechterhand) vinden we, dat in
het eerste stuk de EMK gericht is van a naar d (de krachtlijnen
komen het papier uit) en in het tweede stuk van b naar c. Hieruit
blijkt, dat in de winding abcd de EMK's juist tégen elkaar in
gericht zijn (staan met elkaar in oppositie). Daar tijdens de bewe
ging de factoren / en v uit form. 49, voor beide draadstukken
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gelijk zijn en ook H constant is, zullen ook de beide EMK's aan
elkaar gelijk zijn, met het gevolg, dat zij elkaar volkomen opheffen.
Hoewel er dus tijdens de beweging, van links naar rechts of van
rechts naar links, wel degelijk twee EMKs in de winding geïndu
ceerd worden, is toch de resultante van deze beide EMK's gelijk
aan nul. Wanneer men deze verklaring goed begrijpt, zal men ge
makkelijk kunnen inzien, dat bij iedere beweging, waarbij het vlak
van de winding evenwijdig aan zichzelf verplaatst wordt (onver
schillig hoe), de resulterende EMK steeds nul zal moeten zijn.
Bij aandachtige beschouwing blijkt tevens, dat bij iedere beweging
van de winding, waarbij deze evenwijdig aan zichzelf wordt ver
plaatst, het aantal krachtlijnen, dat deze omsluit of omvat, niet ver
andert. We kunnen daarom het voorgaande als volgt uitdrukken :
Verandert tijdens de beweging van de winding het aantal om
vatte krachtlijnen niet, dan is de resulterende EMK steeds ge
lijk aan nul
Een logisch gevolg van deze regel is, dat de resulterende EMK
niet nul zal zijn, als tijdens de beweging van de winding het aantal
omvatte krachtlijnen verandert. De juistheid van dit laatste is direct
na te gaan aan de hand van fig. 126. Bewegen we daarin de
winding b.v. zo ver naar rechts, dat het draadstuk b c buiten de
rand van de pool uit gaat komen, dan zal van dat moment af het
aantal omvatte krachtlijnen niet langer onveranderd blijven, maar
gaan afnemen (dus veranderen) en van hetzelfde tijdstip af zal de
resulterende EMK niet langer gelijk zijn aan nul. Zodra n.1. het
draadstuk b c buiten de poolrand komt, snijdt het geen krachtlijnen
meer en wordt er ook geen EMK meer in geïnduceerd.
Op wélke manier men de beweging doet plaats vinden, steeds zal
blijken, dat alleen dan een resulterende EMK tot stand komt, als
tijdens de beweging het aantal door de winding omvatte kracht
lijnen verandert. Wanneer we in het vervolg spreken over de EMK,
die in een winding geïnduceerd wordt, dan zullen we hiermede
steeds bedoelen, de resulterende EMK. Passen we een en ander
toe op het hiervoor behandelde, dan kunnen we daaruit de volgende
regel afleiden.
Verandert in een winding het aantal omvatte krachtlijnen, dan
ontstaat er in die winding een EMK van inductie. Deze regel is
voor ons van zeer groot belang en we dienen daarom de betekenis
er van goed in te zien Het gaat n.1. niet om de krachtstroom <l>
zélf, die door de winding omvat wordt, maar om de verandering
van de omvatte flux. Al zou dus een winding nóg zoveel kracht
lijnen omvatten en deze omvatte krachtstroom veranderde niet, dan
gebeurde er verder in de winding niets, d. w. z. er werd dan geen
EMK geïnduceerd. Een kleine omvatte krachtstroom daarentegen,
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kan, mits deze maar zeer snel aangroeit of afneemt, heel goed een
grote EMK van inductie tot gevolg hebben.
Waar dus de geïnduceerde EMK in een winding bepaald wordt
door de verandering van <|>, ligt het voor de hand, dat de EMK des
te groter zal zijn, naarmate de verandering van <(> sneller plaats vindt.
Hieruit volgt, in aansluiting op bovenstaande regel: De grootte
van de geïnduceerde EMK in een tvinding is evenredig met de
snelheid, waarmede het aantal omvatte krachtlijnen verandert.
Hoe dienen we nu echter het begrip ,,snelheid waarmee <|> ver
andert”, op te vatten? Daartoe beschouwen we eerst de volgende
analogie. Als een voetganger een weg heeft afgelegd van 30 km
in een tijd van 6 uur, dan berekent men de snelheid van die voet
ganger, door de afgelegde weg te delen door de tijd, waarin de
weg
30 km
weg werd afqeleqd. Dit qeeft dus: snelheid — — - — —------ ==
tijd
6 uur
= 5 km 'uur *).
Wanneer die voetganger altijd even snel loopt, dan is het, ter be
rekening van zijn snelheid, onverschillig of men de gehele weg deelt
door de gehele tijd, dan wel een gedeelte van de weg door een
overeenkomstig gedeelte van de tijd. De uitkomst, die men ver
krijgt, is dan toch steeds dezelfde.
Anders is dit, als de voetganger nu eens sneller loopt en dan weer
langzamer. In dat geval is zijn snelheid op ieder ogenblik anders
en heeft de verkregen uitkomst van de deling weg : tijd de betekenis
van gemiddelde snelheid.
Bepaalt men zich echter tot een gedeelte van de weg en deelt dit
door de tijd, die nodig was om dit gedeelte van de weg af te
leggen, dan verkrijgt men de gemiddelde snelheid over dat weg
gedeelte. Hoe kleiner men de weglengte en de overeenkomstige
tijd kiest, des te nauwkeuriger indruk krijgt men van de gemiddelde
snelheid in dat tijdvak. Beschouwt men een bijna oneindig klein
weggedeelte, dan is het tijdvak, waarin dit afgelegd wordt ook bijna
oneindig klein. Het begrip tijdua/c gaat dan over in het begrip
tijdshp of moment. Daarom noemt men de snelheid die de deling
van deze twee bijna oneindig kleine grootheden oplevert, de momen
tele snelheid.
In het navolgende krijgen we met dergelijke „kleine deeltjes” veel
te maken en daarom zullen we tevens de schrijfwijze invoeren, die
men hiervoor gebruikt. Dit is de hoofdletter D van het Griekse
alfabet, die wordt uitgesproken als ,,delta" en wordt aangegeven
met het teken A. Zo is dus A weg, (lees: delta-weg) een bijna
*) km uur wordt gelezen: km per uur. Het woordje „per”, dat we ook in vele
andere uitdrukkingen aantreffen, zoals b.v. kgm per sec., heeft op die plaats
de betekenis van „gedeeld duur".
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oneindig klein gedeelte van de afgelegde weg en zX tijd het bijbe
horende bijna oneindig kleine tijdsdeeltje. Passen we dit begrip toe
op het bovenstaande voorbeeld, dan vinden we, dat de momentele
zX weg
snelheid verkregen wordt uit het quotiënt —

Keren we nu van onze analogie weer terug tot de spoel, waarin
het aantal omvatte krachtlijnen verandert, dan kunnen we, gebruik
makende van het bovenstaande, gemakkelijk een uitdrukking op
schrijven voor de snelheid, waarmede het aantal omvatte kracht
lijnen verandert.
Uit het voorgaande is n.1. gebleken, dat onder de snelheid ener
verandering moet worden verstaan: de verandering per tijdseenheid.
Hoe groot men die tijdseenheid kiest, is natuurlijk geheel willekeurig.
Men kan b.v. de snelheid van een trein uitdrukken in km/uur,
maar ook in m sec. of in cm/sec.; dit verandert niets aan het
begrip „snelheid". In ons geval zullen we de tijd meten in sec.
Wanneer dus een spoel zich in een veld bevindt, zó, dat deze een
krachtstroom c|> van b.v. 200 000 maxwell omvat en we verwijderen
de spoel daarna uit het veld in een tijd t, die gelijk is aan 0,2 sec.,
waardoor de omvatte flux geheel afneemt tot nul, dan is de snel
heid, waarmede de omvatte krachtstroom verandert, gelijk aan:
flux
<|> 200 000
,
- , — -=--=1000000 maxw. sec.
tijd
t
0,2
Ook hier geldt weer, dat dit alleen juist is, als de verandering van
<l> regelmatig plaats vindt. Vindt echter de verandering van
nu
eens sneller en dan weer langzamer plaats, dan heeft het quotiënt
<1*
— weer de betekenis van de gemiddelde snelheid, waarmede de
t
omvatte flux verandert.
Deelt men daarentegen een bijna oneindig kleine verandering van
de omvatte flux (dus -X <t>) door het bijbehorende bijna oneindig

'

& <|>

kleine tijdsdeeltje zX t, dan is het quotiënt —y de snelheid, waarmee
de flux op dat moment verandert, dus de momentele snelheid. Met
dit laatstgevonden quotiënt is op het beschouwde tijdstip de in
de winding geïnduceerde EMK evenredig.
Reeds werd met betrekking tot form. 49 opgemerkt, dat, overeen
komstig de omschrijving der eenheden, het product H. I. v. gedeeld
moest worden door 10s, ter verkrijging van de EMK in voltOm dezelfde reden geldt hier, dat een verandering van de omvatte
krachtstroom van 10s lijnen per sec. een EMK in het leven roept
van 1 volt. Dat wil dus zeggen: zoveel maal de krachtstroomver-
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andering 10' krachtlijnen-per-sec. bedraagt, zoveel maal bedraagt
de geïnduceerde EMK 1 volt. Ter verkrijging van de geïnduceerde
A

EMK in volt, dienen we dus de hiervoor genoemde breuk-----

te delen door 10s, of, wat hetzelfde betekent, te vermenigvuldigen
met 10~'. Voor één enkele winding, waarin in een tijdsverloop
van A t sec. een krachtstroomverandering plaats vindt van A c|>
maxwell, geldt dus, dat de momentele waarde van de geïnduceerde
EMK bedraagt: EMK =

’• 10"’ volt.

Passen we deze formule toe op een spoel, die tv windingen bezit,
dan geldt voor iedere winding hetzelfde. De totale geïnduceerde
EMK bedraagt dus iv maal de EMK , die in één winding geïnduceerd wordt. Voor een spoel met iv windingen geldt derhalve:
A (|>

Momentele EMK = tv • —-• 10
At

volt

50

Deelt men daarentegen de gehele verandering van de flux door de
tijd, waarin dit geschiedde, dan vindt men:
Gemiddelde EMK — iv • - • 10 8 volt
t

50a

Wanneer men de betekenis van deze beide formules vergelijkt met
die van form 49, dan blijkt, dat ze in beginsel op hetzelfde neer
komen. Form. 49 heeft echter betrekking op een gestrekte draad
en de beide laatste formules op een gesloten winding. Zowel
form. 49 als de beide laatste formules noemt men de inductie-ivet
van Faraday.
Voorbeeld.

Een kartonnen koker is bewikkeld met 250 windingen. In deze
koker legt men een staafmagneet, die in totaal 50 000 maxwell
uitzendt. De magneet wordt met een ruk uit de spoel verwijderd,
zodat na J sec. de omvatte krachtstroom geheel nul is geworden.
Hoe groot is de gemiddelde EMK, die tijdens deze krachtstroomverandering in de spoel geïnduceerd werd?
Oplossing.

Geg.: w = 250; <|> = 50000 maxw.; t = 1 sec. Gevr.: EMK.
Door toepassing van form. 50a, waarin <i> in maxwell en t in sec.
ingevuld moet worden, vinden we:

EMK=w • — • 10~M == 250 • o0_00() . io-h — 250-400 000 • 10"8 =1 volt.
t 0,125

253

Zodra men een keten, waarin een EMK geïnduceerd wordt, sluit,
gaat er een stroom vloeien, die men aangeeft met de naam inductiestroom. Wanneer men dus in het hiervóór gegeven cijfervoorbeeld,
de uiteinden van de spoel met elkaar verbonden had, dan zou de
geïnduceerde EMK een stroom veroorzaakt hebben, waarvan men
de gemiddelde sterkte berekent met de wet van Ohm. Stel, dat de
weerstand van de spoel 20 S2 bedroeg, dan zou, bij een EMK
van 1 V, de gemiddelde waarde van de inductiestroom bedragen
hebben:

1 volt
= 0,05 ampère.
20 ÏÏ
Samenvatting:

Beweegt men een gestrekte geleider zodanig in een
magnetisch veld, dat hij de krachtlijnen snijdt, dan
ontstaat er in die geleider een EMK van inductie.
(Wet van Faraday).
De grootte van deze EMK is recht-evenredig met de
veldsterkte, met de snelheid, waarmede de geleider
zich loodrecht op de krachtlijnenrichting beweegt
en met de lengte van de geleider, voor zoover die
zich in het veld bevindt.
De richting, waarin de geïnduceerde EMK werkzaam
is,.vindt men door toepassing van de drie-vinger-regel
(rechter hand). Duim
beweging; wijsvinger = veldrichting ; middelvinger = richting EMK.

Wanneer er per sec. 10” krachtlijnen gesneden worden,
ontstaat daardoor een EMK van 1 volt.
Voor een gesloten winding geldt, dat daarin alleen
dan een EMK tot stand komt, wanneer het aantal
omvatte krachtlijnen toe- of afneemt, dus verandert.

Verandert in een winding het aantal omvatte kracht
lijnen, dan ontstaat er in die winding een EMK, die
recht-evenredig is met de snelheid, waarmede het
aantal omvatte krachtlijnen verandert. Sluit men
de winding, dan ontstaat er als gevolg van ge
noemde EMK een stroom (inductiestroom).
§ 57.

Nadere beschouwingen over de Inductiewet van Faraday.
Regel van Maxwell. Wet van Lenz.

Reeds werd opgemerkt, dat de inductiewet van Faraday voor ons
zeer belangrijk is, omdat vele verschijnselen er op berusten. We
willen daarom allereerst de ,,verandering van het aantal omvatte
krachtlijnen" nog eens nader onderzoeken. Vooraf zij opgemerkt,
dat het totaal onverschillig is of de verandering veroorzaakt wordt*
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doordat in een stilstaand veld een spoel of winding bewogen wordt,
dan wel. of in een stilstaande spoel het veld zich verplaatst of in
sterkte toe- of afneemt.
Met betrekking tot fig. 126 werd opgemerkt, dat bij beweging van
de draadwinding abcd, evenwijdig aan het vlak van de tekening,
de resulterende EMK steeds nul zal zijn (mits de winding niet
buiten het vlak van de pool uitkomt). M. a. w. beweegt men de
winding van rechts naar links of omgekeerd, dan verandert tijdens
die beweging het aantal omvatte krachtlijnen niet en is de in de
winding geïnduceerde EMK gelijk aan nul.
Men zal gemakkelijk inzien, dat bij iedere beweging, waarbij de
winding evenwijdig aan zichzelf bewogen wordt, de omvatte flux
nimmer verandert en dat dan de resulterende EMK in de winding
altijd nul is.
Toch is het wel mogelijk, de beide EMK's die daarbij in de
draadstukken a d en b c geïnduceerd worden, naar buiten nuttig
werkzaam te laten zijn. Daartoe verbinden we de draad ab en de
draad dc met een voltmeter, doch op de manier zoals dit in fig. 127
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aangegeven is, dus buiten het poolvlak om. Bewegen we daarna
de winding abcd van de vol-getrokken naar de gestreepte stand,
dan zal de voltmeter tijdens die beweging een uitslag geven.
Dat nu wèl een EMK door de voltmeter aangewezen wordt, komt,
omdat de EMK's van de draadstukken a d en b c nu in de voltmeterkring parallel werkzaam zijn.
Men vergisse zich echter
vooral niet door de zaak
fr
~ T TJ.
a
. . . .|. op te stellen zoals in fig.
128 aangegeven is. Als
men daarin de winding
i
• • • I•
plus de voltmeter van de
cf
c
volgetrokken naar de ge
streepte stand beweegt,
Fig. 128.
dan geeft de voltmeter

1

r
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weer geen uitslag. De EMK in het draadstuk g h staat dan weer
in oppositie met de EMK's van de draden ad en bc.
Uit bovenstaande experimenten trekken we de volgende conclusie.
Beweegt men een winding zodanig in een magnetisch veld,
dat de omvatte flux tijdens de beweging niet verandert, dan
is de resulterende EMK in de winding steeds gelijk aan nul.
2e. Opdat de resulterende EMK in de winding niet nul zal zijin.
is het noodzakelijk, dat tijdens de beweging van de winding
de omvatte flux verandert.
le.

De inductiewet van Faraday heeft ons geleerd, dat de in een
winding geïnduceerde EMK recht-evenredig is met de snelheid,
waarmede het aantal omvatte lijnen verandert. Het ligt dus voor
de hand, dat men in practische gevallen de beweging van de
winding liefst zodanig kiest, dat de magnetische krachtstroom, die
er doorheen gaat, zo snel mogelijk toe- of afneemt.
Het meeste effect bereikt men daarom met de beweging, die is
voorgesteld in fig. 129. Daarin is een rechthoekige draadwinding
abcd getekend, die rond
wentelt in een homogeen
i
magnetisch veld, om een
—I—
l
as. die met een punt-+^ zy
streep-lijn
is aangegeven.
“4rV
—kx
(Duidelijkheidshalve zijn
4“
alleen de krachtlijnen ge
J
tekend en zijn de polen
d‘
zelf
weggelaten.)
Na een
Ti
—i—
kwart slag is de winding
l
van de horizontale stand,
T’"
waarin er geen enkele
krachtlijn doorheen gaat,
Fig. 129.
gekomen in de verticale
stand. (Deze stand is met een streep-lijn getekend). De omvatte
flux is nu maximaal. Weer een kwart slag verder staat de winding
opnieuw horizontaal en is de omvatte flux afgenomen tot nul. Bij
de volgende halve slag vinden dezelfde veranderingen plaats. Heeft
het veld een sterkte /ƒ en is het oppervlak van de winding gelijk
aan O. dan omvat de winding jin de verticale (gestreepte) stand
<!> = ƒ/ -O krachtlijnen. Na iedere kwart slag neemt de omvatte
flux telkens weer met dit bedrag toe of af. Bij een gehele omwen
teling van de winding bedraagt dus de krachtstroomverandennp
4 4) maxwell. Dat de beweging, die in fig. 129 is aangegeven, de
meest effectieve is, die men de winding kan laten maken, kan ook
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op een andere manier verklaard worden Wanneer n.1. de winding
draait volgens de aangegeven pijlrichtingen, dan beweegt de draad
d a zich opwaarts, zodat door toepassing van de drie-vinger-regel
(rechterhand) gevonden wordt, dat de EMK in die draad gericht is
van d naar a. De draad bc daarentegen beweegt zich naar be
neden, zodat de EMK daarin gericht is van b naar c. We zien,
dat de in de winding geïnduceerde EMK's elkaar nu niet tegen
werken. maar juist ondersteunen. Later zullen we de beweging uit
fig. 129 opnieuw aantreffen bij de windingen van dynamomachines.
Tevoren werd er reeds op gewezen, dat de in een winding geïn
duceerde EMK. aanleiding geeft tot het ontstaan van een inductie
stroom, zodra de winding gesloten wordt. Proefondervindelijk kan
men aantonen, dat de richting van deze inductiestroom verband
houdt met de veldrichting, terwijl het er bovendien nog op aan
komt of de omvatte flux toeneemt, dan wel afneemt Men kan
zich, voor het bepalen van de richting der geïnduceerde EMK en
dus ook voor het bepalen van de richting van de inductiestroom,
bedienen van de drie-vinger-regel (rechterhand), die we reeds eerder
noemden voor een gestrekte draad. Voor een gesloten winding
is de richting van de inductiestroom echter eveneens vast te stellen,
met behulp van een der beide regels, die we hieronder laten volgen.

De eerste regel zegt, dat wanneer men door de opening van een
winding kijkt in de richting van de krachtlijnen (dus met de kracht
lijnen mee), de inductiestroom. die het gevolg is van een toename
van de omvatte flux, een richting heeft, die» tegengesteld is aan de
wijzerbeweging van een uurwerk. Men noemt dit een fégen-wijzee
stroom. Omgekeerd zal, wederom in de richting van de krachtstroom
ziende, een afname van de omvatte flux een inductiestroom ver
oorzaken, die dezelfde bewegingsrichting heeft als de wijzers van
een uurwerk. Dit noemt men een wijzerstroom.
Bovenstaande kan men als volgt in het kort onder woorden brengen:
Kijk dóór de winding in de richting van de flux, dan veroorzaakt
een toenemend aantal krachtlijnen een tégen-wijzerstroom, een af
nemend aantal een wijzerstroom. (Regel van Maxwell).
Opmerking: Deze regel is gemakkelijk met het volgende ezels
bruggetje te onthouden : de woorden ,.toenemend” en ..tégen-wijzer”
behoren bij elkaar en beginnen beide met de letter ,,t”.

Ter toelichting van deze regel dient fig. 130. waarin een gesloten
draadwinding afgebeeld is. die in de aangegeven richting bewogen
wordt, over de zuidpool van een magneet. De noordpool bevindt
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zich boven het papier op de plaats van ons oog en wanneer we
dus in de tekening naar de zuidpool kijken, zien we tevens in de
richting van de krachtstroom. Bewegen we de winding van links
naar rechts, dan neemt deze achtereenvolgens de standen 1, 2 en
3 in. Wordt de winding
---------beweging —
van stand 1 naar stand
2 bewogen, dan neemt
het aantal omvatte kracht
lijnen toe en ontstaat er
een fegen-wijzerstroom.
In de figuur is de rich
ting van deze stroom met
3
een gestreepte pijl aan
Fig. 130.
gegeven. Beweegt men
de winding vervolgens
van stand 2 naar stand 3, dan neemt het aantal omvatte kracht
lijnen af en ontstaat er een wijzerstroom. De richting van laatst
genoemde is aangegeven met een vol-getekende pijl.
Precies op het tijdstip, dat de winding stand 2 inneemt, dus het
moment, waarop de toename van de omvatte flux overgaat in een
afname, verandert het aantal omvatte lijnen niet en is dus de in
ductiestroom gelijk aan nul. Dit is ook niet anders mogelijk, want
genoemd tijdstip is immers het ogenblik, waarop de inductiestroom
van richting omkeert en om van de ene richting over te gaan in
de andere richting, moet er een moment geweest zijn, waarop de
stroom nul was. Het eigenaardige is dus, dat de electrische in
ductiestroom nul is, juist op het tijdstip, waarop de winding zo
veel mogelijk magnetische krachtlijnen omvat. We hebben hiermede
willen aantonen, dat de inductiestroom niet bepaald wordt door het
aantal omvatte lijnen, maar door de verandering van dit aantal.

De andere manier ter bepaling van de richting van de inductie
stroom wordt aangegeven door de Wef van Lenz. Deze wet zegt:
De richting van een inductiestroom is altijd zodanig, dat hij de
oorzaak van zijn ontstaan tracht tegen te werken.
Ook deze regel willen we toelichten aan de hand van een figuur.
In fig. 131a is een spoel afgebeeld, die bestaat uit een holle koker,
waar omheen een draad gewikkeld is. De uiteinden van deze draad
staan in verbinding met een galvanometer. Een permanente magneet
wordt naar de spoel toe bewogen, hetgeen tot gevolg heeft, dat
de spoel steeds méér krachtlijnen gaat omvatten, naarmate de mag
neet dichter bij de spoel komt. Er vindt dus tijdens de beweging
van de magneet verandering plaats van de omvatte flux en er
Oosterwtfk, Leerboek Radiotechniek. Deel I. 2e druk.
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ontstaat daardoor in de gesloten kring een inductiestroom (de meter
geeft een uitslag).
In fig. 131 b wordt de magneet in tegengestelde richting bewogen,
de omvatte flux neemt nu af en er ontstaat wederom een inductiestroom. Let wel, zodra de magneet zich ten opzichte van de spoel
niet meer beweegt, (ook al zou hij zich binnen in de spoel bevin
den) geeft de meter
—beweging-»—
géén uitslag meer.
(Z>
V
We kunnen nu de
richting van de in
ductiestroom be
palen door toe
a.
passing van de wet
van Lenz, waarbij
we steeds voor
— beweging-----ogen
moeten hou
(N)
|z
n\z.
den, dat de induc
tiestroom de oor
zaak van zijn ont
b
staan tegenwerkt.
Wat is hier die
Fig. 131.
oorzaak? De be
weging van de
permanente magneet. In fig. 131a zal dus de inductiestroom trachten
te verhinderen, dat de magneet naderbij komt. Daarom neemt hij
een zodanige richting aan (met pijlen in de draad aangegeven), dat
aan de linkerkant van de spoel een noordpool ontstaat (tussen
haakjes aangegeven). Deze oefent nu op de noordpool van de
permanente magneet een afstotende kracht uit en werkt daardoor
het naderen van de magneet tegen. In fig. 1316 werkt de inductie
stroom het verwijderen van de magneet tegen, door aan de linker
zijde van de spoel een zuidpool in het leven te roepen. (Ongelijk
namige polen trekken elkaar aan). De inductiestroom heeft nu dus
de tegengestelde richting van die in fig. 131a en de meter slaat
naar de andere kant uit. Tevens kunnen we met deze proef aan
tonen, dat de EMK van inductie evenredig is met de snelheid,
waarmede het aantal omvatte krachtlijnen verandert, want hoe
sneller we de permanente magneet naar de spoel toe of van de
spoel af bewegen, des te groter is de uitslag van de meter.

|z

M

nm

Samenvatting;

Dé regel van Maxwell zegt: Kijk dóór de spoel in
de richting van de flux, dan geeft een toenemend
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aantal krachtlijnen een tégen-wijzerstroom, een
afnemend aantal een wijzerstroom.

Niet het aantal omvatte krachtlijnen, maar de ver
andering er van, bepaalt de grootte van de geïndu
ceerde EA7K.
Volgens de wet van Lenz heeft de inductiestroom
altijd een zodanige richting, dat hij de oorzaak van
zyn ontstaan tracht tegen te werken.

§ 58.

Het gebruik van de grafische voorstelling in verband
met de inductiewet van Faraday. *)

Wanneer in een gesloten winding het aantal omvatte krachtlijnen
verandert, dan kan men de toe- en afname ’van de omvatte flux,
of kortweg het „verloop van <b”. ook in eeni tekening weergeven.
Deze laat dan zien, hoe groot <b is op ieder moment. De verkregen
lijn stelt dus voor <b — f (tijd), hetgeen wordt gelezen: „<b als
functie van de tijd.”
In fig. 132 is, van een geheel willekeurige <|>-lijn, een gedeelte
aangegeven met de lijn p q. Op een zeker tijdstip, dat in de figuur
is aangegeven met tt, bedraagt de omvatte flux <b,. (Alles gerekend
van de oorsprong der assen af). Een ogenblik later, op het tijdstip
t.,, is de omvatte krachtstroom gelijk aan <b2. In het tijdsverloop
t= & t sec. heeft de omvatte flux dus een verandering ondergaan van <1?2—«bj = A <b maxwell. De afstand t2—die in de
en f._, gelegen is, komt in
figuur op de horizontale as tussen
lengte overeen met de lijn a c, die
daarom is aangegeven met A t. Evenzo
wordt de grootheid <b2-—'b , voorge
7
steld door het gedeelte van de ver
4<i>
ticale as, dat gelegen is tussen <b, en
<b2. Dit stuk heeft dezelfde lengte als
I
de lijn b c en deze is daarom aan
I
I
I
I
gegeven met A <b. Hoe kleiner men
P
I
I
de tijdruimte t.,.—neemt, des te
I
I
kleiner wordt in de figuur de afstand
t/jd
t.
A t en des te kleiner wordt eveneens
Fig. 132.
de krachtstroomverandering A <b. Met
betrekking tot fig. 132 wil dit zeggen,
dat de punten a en b daardoor dichter bij elkaar komen te liggen,
waardoor de lengte van het boogje a b kleiner wordt. Beschouwt
men A t bijna oneindig klein, dan komen de punten a en b zó
dicht bij elkaar te liggen, dat het stukje a b van de grafiek wel als
*) Men leze eerst in het aanhangsel het gedeelte over -Goniometrische ver
houdingen".

3
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recht mag worden beschouwd. In dat geval gaat het vlakjije abca
uit fig. 132 over in een rechthoekig driehoekje, dat rechthoekig is
in c. Dit driehoekje is (opzettelijk veel te groot) nog eens afzon
derlijk afgebeeld in fig. 133, waarin de
b
scherpe basishoek is aangegeven met a.
In deze driehoek heeft de tangens van
hoek x voor ons een bijzondere betekenis,
A <ƒ>
,
want tp # = —- en met dit quotiënt is,
c
a
At
volgens form. 50, de geïnduceerde EMK in
Fig. 133.
de winding op ieder moment recht-evenredig. Hoe groter in fig. 133 A (T’ is, ten
opzichte van A t, des te groter wordt tg x en des te groter zal de
EMK zijn, die op dat moment in de winding geïnduceerd wordt.
Eveneens geldt, dat hoe groter A <I> is, ten opzichte van A t, des
te steiler loopt de lijn a b en des te groter is Z_ «• Daar tg x groter
wordt, naarmate / x toeneemt en de geïnduceerde EMK evenredig
is met tg x, volgt hieruit, dat de grootte van / x een maat is
voor de geïnduceerde EMK- Hoe groter dus / x is, des te groter
is de geïnduceerde EMK. Let wel, de EMK is niet evenredig met
/ x, omdat de tangens niet evenredig met het aantal hoekgraden
is, maar wel geldt, dat bij een grotere hoek x een grotere EMK
behoort, en omgekeerd.
De vraag is nu verder: hoe kunnen we in een grafiek, die voor
stelt
= f (tijd), spreken van een hoek x ? Om dit te kunnen
inzien, keren we nog even terug tot fig. 132. Nemen we hierin
aan, dat A t zéér klein is, dan komen de punten a en b daardoor
zó dicht bij elkaar te liggen, dat het boogje a b wel als recht mag
worden beschouwd en in dat geval is de gevraagde / x gelijk aan
/ b a c. Trekt men nu door de punten a en b een rechte lijn, dan
zal die lijn de horizontale as of x-as onder dezèlfde hoek snijden.
Beschouwt men A t oneindig klein, dan vallen de punten a en b
samen en zal de lijn, gaande door a en b (die nu tezamen één
enkel punt vormen), de kromme niet langer snijden, maar gaan
raken. Een dergelijke raaklijn is in fig. 134 aan de kromme R S
getrokken door punt P. De hoek x die deze raaklijn A PB maakt
met de x-as, noemt men de hellingshoek van die raaklijn en dit is
dus tevens de hellingshoek, die de karakteristiek bezit in het raak
punt P, ten opzichte van de x-as. Volgens deze omschrijving is het
dus mogelijk om te spreken van de helling in een punt van een
karakteristiek. Voor een ander raakpunt Q is de raaklijn C Q D
getrokken, die met de x-as een hellingshoek (3 maakt. *)

'

(3 is de tweede letter van het Griekse alfabet: wordt uitgesproken ,,béta".

261
Passen we nu de theorie, die betrekking had op fig. 132, toe op
fig. 134, dan zal het zeker niet moeilijk zijn in te zien, dat de
EMK, die op een bepaald mo
ment geïnduceerd wordt, ver
band houdt met de hellingshoek,
die de raaklijn met de x-as
maakt. De EMK is n.1. even
redig met de tangens van die
hoek. Hoe groter de hellings
hoek is, des te groter is de tan
gens van die hoek en des te
A
C
tijd groter is op dat bepaalde mo
ment de geïnduceerde EMK.
Fig. 134.
Zo zal in fig. 134 de geïndu
ceerde EMK op het tijdstip,
dat met punt Q overeenkomt, groter zijn, dan op het tijdstip, het
welk overeenkomt met punt P ; de momentele EMK is dus in Q
groter dan in P.
Ter verduidelijking zullen we deze theorie eens toepassen op een
paar figuren, die het verloop van de omvatte flux in een spoel
voorstellen. Allereerst beschouwen we fig. 135, waarin een veld is
weergegeven, dat van nul af eerst toeneemt tot een zekere maximale
waarde, om daarna weer
af te nemen tot nul. We
9
k
n
P
beschouwen nu een aan
l
tal punten in de kromme
b.v. a, b, c, d en e en
trekken door ieder van
I
deze punten een raaklijn
o
i
aan de kromme. Hoe
i
^4
tjd. steiler zo’n raaklijn loopt,
t3
des te groter is de EMK
Fig. 135.
op het tijdstip, behorende
bij het beschouwde punt.
De raaklijnen ƒ a g en p e q, die getrokken zijn door de punten
a en e, lopen het steilst, zodat op de momenten tï en t5 de EMK
het grootst is. De raaklijnen h b k en n d o, getrokken door de
punten b en d, verlopen minder steil, dus op de momenten t2 en
11 is de geïnduceerde EMK kleiner dan op de momenten t} en t5.
De raaklijn l c m, gaande door punt c, loopt evenwijdig aan de
x-as, hetgeen overeenkomt met een hellingshoek van nul graden.
Op het moment t3 is derhalve de EMK gelijk aan nul volt, want
tg 0° =nul. (Vergelijk dit met stand 2 van de winding in fig. 130;

h' i

ft
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daarin is ook de omvatte flux maximaal, maar de verandering er
van is op dat tijdstip nul, dus ook de geïnduceerde EMK en de
inductiestroom zijn dan nul).
Gebleken is nu. dat van f, tot t de EMK afneemt van een zekere
maximale waarde tot nul, om daarna, van t.A tot f5, weer toe te
nemen van nul tot de
+
zelfde maximale waarde
£
kj
als in f,. De <!>-lijn ver
loopt n.1. symmetrisch,
zodat de afname van de
geïnduceerde EMK van
tot t.A op dezelfde
tijd
manier plaats vindt, als
de toename er van in het
tijdvak van f3 tot tb.
£
k»
Nu dienen we echter niet
alleen te kijken naar de
Fig. 136.
grootte van de geïndu
ceerde EMK, maar ook naar de richting, die deze bezit. Uit de
figuur blijkt, dat de omvatte flux van
tot t.A toeneemt en van
t.. tot
weer a/ïieemt. Overeenkomstig de regel van Maxwell
volgt hieruit, dat de EMK in het eerstgenoemde tijdvak tegengesteld
gericht is aan de EMK gedurende het laatstgenoemde tijdvak. Wan
neer we dus de
EALK-lijn van f, tot
tekenen boven
de tijdlijn, dan die
nen we van 1s tot de
f5 het verloop van
EMK onder de tijd
lijn te tekenen. In
fig. 136 is een en
ander in beeld ge
tijd
bracht; de rechte
—-------- O------------- *------------ o------------ M------------ p------------- M
'
1
1
I
I
evenwijdige lijntjes
geven enkele mo
mentele waarden
aan, waaraan men
tijd
kan zien, hoe de
EMK eerst afneemt
Fig. 137.
van de maximale
waarde tot nul,
om daarna weer toe te nemen van nul tot de maximaal waarde,
De tekens -f- en
geven slechts aan. dat de EMK na
van

1[ lliïlÏK

t.
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richting is omgekeerd. Hoe groot de geïnduceerde EMK is (uitge
drukt in volts), kan uit fig. 136 niet afgeleid worden, omdat de
verticale as geen verdeling in maxwell en de horizontale as geen
verdeling in seconden bezit.

Ter verduidelijking van de hiervóór behandelde theorie is in fig. 137
nog eens een ander verloop van een omvatte flux getekend, met
daaronder het verloop van de geïnduceerde EMK- Op de momen
ten, aangegeven met een kruisje, verandert
telkens niet (de raak
lijnen aan de <t»-lijn lopen op die tijdstippen horizontaal) en dan is
de EMK dus gelijk aan nul. Op de momenten, met een stip aange
geven, is de snelheid, waarmede <J> verandert, telkens het grootst.
De raaklijnen hebben op die momenten de grootste steilheid (is bij
alle even groot) en dienovereenkomstig is op die tijdstippen de ge
ïnduceerde EMK ook telkens even groot en tevens maximaal.
In dit geval moet de lijn, die het verloop van de EMK aangeeft,
steeds aan dezelfde kant van de tijdlijn getekend worden, omdat
<[> in de tekening steeds in dezèlfde zin verandert (alleen toenemend
en niet afnemend).
In de beide voorgaande gevallen, afgebeeld in de figuren 135 en
137, is het verloop van <I> aangegeven met een kromme lijn. Een
kromme lijn heeft in ieder punt een andere steilheid, waaruit volgt,
dat het verloop van de geïnduceerde EMK daardoor eveneens een
kromme
lijn moet worden.
'yQ
Anders is dit, als de <ï>-lijn ge
heel recht verloopt, of uit
rechte stukken is samengesteld.
Een rechte lijn heeft in ieder
punt dezelfde steilheid, zodat
de bijbehorende EMK niet vertjjd andert, doch constant is van
O
R
grootte. In fig. 138 geeft de
i
rechte lijn O P het verloop aan
c
van een omvatte flux. De EMK.
i
die hiervan het gevolg is, zal
r^B
4
derhalve constant moeten zijn.
tijd
De grafische voorstelling van
O
een constante EMK wordt aan
Fig. 138.
gegeven door een lijn, die evenwijdig aan de tijdlijn v<erloopt. In fig. 138 is dit de lijn A B De
stuk 0 A- (Ter vereengrootte van de EMK is gelijk aan het
1
voudiging zijn de verdelingen in volti en seconden weggelaten),
Behalve de lijn O P is nog een tweede lijn getekend, de streeplijn
OQ. die eveneens het verloop van een flux voorstelt. We zien
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echter in de figuur, dat de flux, die door de lijn O Q voorgesteld
wordt, in dezelfde tijd een twéémaal zo grote verandering ondergaat
(P ligt juist op de helft tussen H en Q). De EMK, die geïnduceerd
wordt door de veldverandering O Q zal dus, overeenkomstig form.
50, ook twéémaal zo groot moeten zijn als de EMK, die het gevolg
was van de veldlijn O P In de figuur is de EMK, behorende bij
de flux, waarvan het verloop weergegeven wordt door de lijn O Q.
aangegeven met de streep-lijn C D Ook deze EMK. waarvan de
grootte gelijk is aan het stuk O C (O C is 2 maal O A). is evenals
de hiervoor genoemde EMK constant van grootte, zodat de lijn C D
evenals de lijn A B. evenwijdig aan de tijdlijn verloopt.
Ten slotte nog een laatste voorbeeld van deze theorie aan de hand
van fig. 139. Daarin is het ver
<P
loop van een omvatte flux, die
(MAXVO
plaats vindt in een spoel met 200
3 —
windingen, voorgesteld door
rechte lijnen. (Een dergelijk
/
\
2
verloop komt in de practijk
weliswaar nimmer voor, maar
deze
voorstelling dient hier uit
iK tijd
o
sluitend, om de strekking van
6 SEC.
12
3
5
4
+\EMK
de wetten van Faraday en Lenz
4 (VOLT)
te verduidelijken). In de eerste
3
twee sec. neemt de omvatte flux
2
regelmatig toe van nul tot 10fi
maxwell. Gebruik makende van
1
tijd form 50a, vinden we dan voor
6
5
O
3
SEC
1
2
de geïnduceerde EMK, die
1
wederom constant van grootte
2
106
is: EMK = 200- — . 10“8 =
3 --1

'UWÉ
Tf

EMK
(VOLT)

Fig. 139.

l volt.
Deze EMK is recht onder de
<P-lijn getekend, als een lijn,

evenwijdig aan de tijdlijn.
Gedurende de derde sec. verandert de omvatte flux niet; gedurende
die tijd wordt er dus ook géén EMK geïnduceerd. In de vierde
sec. neemt de omvatte flux toe van 1 • 106 tot 3«106 maxwell, dit
is een verandering van 2- 10G maxwell in 1 sec. Met form. 50a
berekenen we de geïnduceerde EMK in dit tijdsverloop op 4 V.
(wederom constant van grootte en in dezelfde richting als de hier
voor berekende EMK. omdat <b nog steeds toenemende is). In de
5e en 6e sec. neemt <]> af volgens een rechte lijn. De bijbehorende
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EMK is wederom constant, maar keert nu van teken om. Op
dezelfde manier als hiervoor aangegeven werd, berekenen we nu,
dat de geïnduceerde EMK 3 V (negatief) bedraagt.

Samenvatting:
In een grafiek
= f (tijd) wordt in ieder punt de
grootte van de geïnduceerde EMK bepaald door de
tangens van de hcllingshoek, die de raaklijn, door dat
punt aan de kromme getrokken, met de x-as maakt.

Hoe steiler die raaklijn verloopt, des te groter is de
geïnduceerde EMK', hoe minder steil, des te kleiner
is de EMK. Als de raaklijn horizontaal verloopt
(evenwijdig aan de tijdlijn), is de geïnduceerde EM K
nul. Een verticale raaklijn (komt nimmer voor) zou
overeen moeten komen met een oneindig grote EMK
(tg 90° = co).

Op het tijdstip, waarop het verloop van de c>-lyn
overgaat van een stijging in een daling (of om
gekeerd), keert de geïnduceerde EMK van teken om.

Zolang de helling van de <I>-lijn niet verandert (rechte
lijn), blijft de EMK constant.
§ 59.

Zelfinductie.

In alle hiervoor genoemde voorbeelden werd steeds verondersteld,
dat de veranderlijke flux zijn oorsprong vond buiten de spoel. Zo
werd b.v. in fig. 131 het veld veroorzaakt door een permanente
magneet, die van de spoel geen deel uitmaakte. Het veld in een
spoel kan echter ook op een andere manier ontstaan.
Het is ons nl. bekend, dat in een spoel een magnetisch veld ont
staat, zodra er door die spoel een electrische stroom vloeit. Zolang
de sterkte van die stroom constant is, zal ook het aantal kracht
lijnen, dat door de spoel omvat wordt, constant zijn. Verandert
echter de sterkte van de electrische stroom, dan geschiedt hetzelfde
met de omvatte flux. Hierbij leert ons de theorie, dat de verande
ringen, die de omvatte flux ondergaat, volkomen evenredig zijn
met de veranderingen van de stroomsterkte in de spoel. Zo geeft
de dubbele stroomsterkte ook juist tweemaal zoveel omvatte kracht
lijnen; een toenemende stroom geeft een toenemende flux, terwijl
een afnemende stroom een daling van de omvatte flux tengevolge
heeft. Als regel dienen we daarom te onthouden, dat het aantal
omvatte krachtlijnen in een spoel steeds recht-evenredig is met de
sterkte van de electrische stroom, die er de oorzaak van is.
Sturen we nu door een spoel een veranderlijke electrische stroom,
dan zal de omvatte flux dienovereenkomstig veranderen en zal er
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in die spoel wederom een EMK van inductie ontstaan. De grootte
van deze EMK wordt precies op dezelfde manier berekend als in
form. 50 aangegeven werd Eigenlijk bestaat er principieel geen
verschil tussen dit verschijnsel en het in de vorige paragraaf ge
noemde inductieverschijnsel. Wel bestaat er een verschil in de
oorzaak, waardoor de geïnduceerde EMK tot stand komt en dit
verschil is het volgende. Hoewel in beide gevallen de EMK ont
staat als gevolg van de verandering van het aantal omvatte kracht
lijnen, vinden in het eerste geval (dat in § 58 behandeld werd) die
krachtlijnen hun ontstaan buiten de spoel, terwijl in het laatstge
noemde geval, het veld door de spoel zélf veroorzaakt wordt. Het
is om die reden, dat men onderscheid maakt tussen de benamingen,
die aan deze EMK's gegeven worden. De EMK. die in het eerste
geval door een „vreemd” veld geïnduceerd wordt, noemt men EMK
van inductie: daarentegen wordt de EMK , die door het magnetische
veld van de stroom zélf geïnduceerd wordt, aangegeven met de
naam EMK van zelfinductie. (In het vervolg zullen we de EMK
van zelfinductie aangeven met de afkorting Ez.)
In verband met het bovenstaande wordt een spoel, wanneer de
functie, die deze in een schakeling verricht, op zelfinductie-werking
berust, dikwijls met de naam „zelfinductiespoel” aangegeven, of
men spreekt kortweg van een „zelfinductie”. Men definieert het
verschijnsel der zelfinductie als volgt: „Onder de zelfinductie van
een spoel verstaat men de eigenschap, die deze bezit, om bij door
gang van een veranderlijke stroom, een EMK in zichzelf op te
wekken”. Goed beschouwd is dus iedere spoel, die bij stroomdoorgang krachtlijnen omvat, een zelf-inductiespoel.
Niet alle spoelen bezitten deze eigenschap in dezelfde mate. Hoe
meer krachtlijnen een spoel bij een bepaalde stroomsterkte omvat,
des te groter zal ook, bij een verandering in die stroom, de ver
andering van het aantal omvatte krachtlijnen zijn en des te groter
zal eveneens de EMK van zelfinductie zijn. Daarentegen zal in
een spoel, die bij dezelfde stroomsterkte minder krachtlijnen omvat,
eenzelfde verandering in die stroom, ook een kleinere Ez in het
leven roepen, m.a.w. laatstgenoemde spoel bezit minder zelfinductie
dan eerstgenoemde. Uit een en ander is nu gebleken, dat onder de
zelfinductie van een spoel moet worden verstaan, de eigenschap
van die spoel, om een Ez in zichzelf op te wekken, zodra de stroom
die door de spoel loopt, een verandering (A /) ondergaat. Hoe
sneller deze verandering plaats vindt, des te groter zal de Ez zijn,
die daarvan het gevolg is. Hieruit volgt, dat de in eeni spoel opgewekte Ez evenredig is met de snelheid, waarmee <de stroom,
die door de spoel gaat, verandert. Dit schrijven we als volgt:

i
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Ez

*)• Echter is de breuk

niet de enige grootheid, waar

door de Ez in een spoel bepaald wordt. Ook de vorm van de spoel
(lengte, diameter, aantal windingen enz.) speelt hierbij een rol. Van
laatstgenoemde grootheden hangt het nl. af, hoevéél krachtlijnen
een spoel bij een bepaalde stroomsterkte omvat (dit werd reeds
opgemerkt in § 55) en hoe groter die omvatte flux is, des te groter
is weer de E:, die bij een verandering in genoemde stroomsterkte
ontstaat.
We komen hiermee tot de slotsom, dat de in een spoel opgewekte
A 1
E: bepaald wordt door de breuk — en bovendien nog door een

factor, die verband houdt met de afmetingen en het aantal windingen van de spoel. Daar de afmetingen en het aantal windingen
van een bepaalde spoel nimmer veranderen, spreekt het vanzelf.
dat genoemde factor voor een bepaalde spoel eveneens een on
veranderlijke grootheid zal zijn Men noemt deze constante factor,
omdat hij verband houdt met het zelfinductie-verschijnsel, de zelf
inductie-coëfficiënt en geeft deze steeds aan met de letter „L”.
Vatten we nu het bovenstaande kort tezamen, dan vinden we tot
resultaat, dat de Ez. die in een spoel wordt opgewekt, evenredig
A /

is met /> en evenredig is met — . We kunnen dit als volgt in een
A t
formule uitdrukken:

51
Eigenlijk dienen we, volgens de theorie, een min-teken vóór de
letter ,,//’ in deze formule te plaatsen, omdat, zoals later zal blijken,
de EMK van zelfinductie tegengesteld gericht is aan de spanning,
die men van buiten af op de spoel aansluit. Voor ons is dit teken
echter, zolang we de Ez op zichzelf beschouwen, van ondergeschikt
belang en we laten het daarom gemakshalve maar weg.
De maat, waarmee men de zelfinductie-coëfficiënt
meet, heet
„henry". De omschrijving van deze eenheid volgt uit form. 51.
Wanneer daarin A / = 1 A. en At=l sec., dan is het quotiënt
A/
gelijk aan 1 A. per sec. Is nu bovendien L gelijk aan 1 eenA t
heid, dus 1 henry, dan vinden we dat Ez = 1 V. Hieruit volgt de
definitie: „De zelfinductie-coëfficiënt (L) van een spoel, uitgedrukt
in henry's, komt overeen met het aantal volts Ez. dat die spoel
♦) Het teken " stelt voor ,.evenredig met”.
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in zichzélf opivekf bij een stroornverandering van 1 ampère per
seconde".
De henry is in vele gevallen een te grote eenheid ; men bedient zich
daarom vaak van de m H (milli Henry) of de az H (micro Henry).
Voorbeeld.

Door een spoel gaat een stroom van 25 m A, die in 0,02 sec. van
deze waarde afneemt tot nul. Als daardoor in die spoel een ge
middelde E: opgewekt wordt van 50 V, hoe groot is dan de zelfinductie-coëfficiënt van deze spoel ?

Oplossing.
Geg.: I = 25 mA; t = 0,02 sec.; Ez = 50 V. Gevr.: L.
Daar de stroomsterkte afneemt van 25 m A tot nul, is A 7 gelijk
aan 25 m A. Het tijdsverloop, waarin dit geschiedt is 0,02 sec.; dit
is A
Uit form. 51 lossen we nu de grootheid L op en vinden
Ez
50
50
hiervoor: L = ------------ =------------- =------ = 40 henry.
0,025/
A /ƒ--------- 0-025/nnn------ 1.25
'0.02

Opmerking: Hiervóór werd opgemerkt, dat L een constante groot
heid is, die uitsluitend bepaald wordt door de afmetingen en het
aantal windingen van een spoel en dus niets te maken heeft met
A 7 en A t. Deze hebben wèl invloed op de grootte van E z, maar
niet op de grootte van L. Dit blijkt ook uit bovenstaande oplos
sing. Wanneer daarin A I niet 0,025 maar b.v. 0,05 m A was ge
weest, dan zou de Ez óók tweemaal zo groot geworden zijn,

A 7\

/ £7-

is immers evenredig met---- . En als niet alleen de noemer,
\
& 11
maar ook de teller van een breuk tweemaal zo groot wordt, blijft
de uitkomst van die breuk onveranderd. We zien dus uit dit voor
beeld, dat de L van een bepaalde spoel niet een veranderlijke-, maar
een constante factor is.
Voor het verband, dat er tussen de zelfinductie-coëfficiënt en de
afmetingen enz. van een spoel bestaat, leert ons de theorie, dat
men de coëfficiënt „/ƒ’ berekenen kan met de formule:

l=

(tt-iv-cZ)2

i.w

'k henry

52

d in cm: / in cm
Hierin stelt tv het aantal windingen van de spoel voor; d is de
gemiddelde diameter van de spoel en / is de spoellengte (niet te
verwarren met draadlengte).
Eigenlijk is bovenstaande formule (zonder k) alleen juist, indien de
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lengte van de spoel oneindig groot is ten opzichte van de diameter.
In normale gevallen is dit natuurlijk niet zo en daarom wijkt de
uitkomst die men vindt van de werkelijke waarde af. Hoe kleiner
l is en hoe groter d, des te groter is deze afwijking. Ter verkrij
ging van de goede uitkomst moet de foutieve uitkomst gecorrigeerd
worden en daarom is aan de formule de correctiefactor (k) toegevoegd.
De grootte van k is afhankelijk van de verhouding, die er tussen
d en l bestaat. Voor verschillende waarden van dh is k hieronder
in een tabel vermeld. Als men hiervan een grafiek maakt, is het
mogelijk om ook voor willekeurige andere verhoudingen van dli de
waarde van k er uit af te lezen. *)

dh

k

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0.7

0,959
0,920
0,884
0,850
0,818
0,789
0,761

dli

0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

k

d/l

k

0,735
0,711
0,688
0,595
0,526
0,472
0,429

3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0

0,394
0,365
0,320
0,285
0,258
0,237
0,203

Behalve, dat men met form. 52 de zelfinductie-coëfficiënt van een
gegeven spoel berekenen kan, of omgekeerd, de maten van een
spoel er uit kan afleiden als de zelfinductie-coëfficiënt gegeven is,
blijkt uit de formule tevens hoe de zelfinductie-coëfficiënt van een
S]poel samenhangt met de afmetingen van de spoel,
Nemen we als voorbeeld een lange smalle koker, b.v. een lampeglas, dat voor de helft bewikkeld is met dun draad, dan wordt
daardoor dus een zelpnductiespoel gevormd. De coëfficiënt L zal
met form. 52 berekend zijn op b.v. 2000 P- H. Wanneer we nu
het lampeglas gehéél vol wikkelen (dus ook de tweede helft), dan
worden in genoemde formule de factoren tv en / beide tweemaal
zo groot. Daar echter tv in het kwadraat staat, zal de L van de
nieuw-gevormde spoel twéémaal zo groot zijn als van de oorpronkelijke spoel. (We laten de invloed van k buiten beschouwing).
We hadden echter het tweede aantal windingen ook op een andere
manier kunnen aanbrengen, nl. door óp de oorspronkelijke windingen
een tweede laag aan te brengen, zodat we een spoel krijgen in twee
• De uitkomst van form. 52 is alleen juist in het geval, dat de windingen
van de spoel zonder spatie tegen elkaar liggen.
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lagen, maar met dezelfde lengte als de oorspronkelijke spoel. In
dat geval wordt evenals eerst, de factor w tweemaal zo groot,
maar de spoellengte / verandert niet, terwijl ook de diameter d vrijwel
onveranderd blijft (de draad was nl. zeer dun verondersteld).
Volgens bovenstaande formule zal dus de spoel, die we op de
laatste manier verkrijgen, een pzermaal zo grote zelfinductie-coëfficiënt bezitten, als de oorspronkelijke spoel. Hieruit is gebleken,
dat we op de laatste manier van onze draad een veel nuttiger ge
bruik gemaakt hebben. Immers, in beide gevallen is bij het dubbele
aantal windingen, de draadlengte tweemaal zo groot geworden.
In het eerste geval verkregen we met de dubbele draadlengte tweemaal zoveel zelfinductie; in het laatste geval, w'ermaal zoveel zelfinductie. (De factor k brengt hierin enige wijziging).
In de practijk is het vaak gewenst, om met de minst mogelijke
draadlengte de grootst mogelijke zelfinductie te verkrijgen. Hoe dit
geschiedt, is gebleken uit ons voorbeeld, nl. door een spoel te
maken, die kort is en waarbij veel lagen op elkaar gestapeld zijn.
Dat de zelfinductie van een spoel, door de windingen óp elkaar
te stapelen (over elkaar heen te leggen), zeer snel toeneemt, zien
we ook weer uit de hierboven genoemde formule. Immers, hoe
hoger men de windingen opstapelt, des te groter wordt de gemid
delde diameter van de spoel („d" in de form. 52). Echter moet
men dit ook weer niet te ver doordrijven. Immers, als d zeer groot
en / zeer klein wordt, dan is de verhouding dll bijzonder klein.
Uit voorgaande tabel volgt, dat dan ook k zeer klein wordt, waar
door de zelfinductie-coëfficiënt weer afneemt. Om met een gegeven
draadlengte een zo groot mogelijke zelfinductie-coëfficiënt te bereiken,
blijkt er dus een gunstigste verhouding te bestaan tussen d en /.
Deze gunstigste verhouding kan men proefondervindelijk bepalen.
Men zal dan vinden, dat de wikkelhoogte (hoogte van het aantal
lagen) gelijk of iets groter zal moeten zijn dan de wikkellengte
(spoellengte). In het algemeen wordt dit een korte hoge spoel.
Een voorbeeld van een korte hoge spoel is de bekende honing
graatspoel. Deze naam heeft men aan dit spoelmodel gegeven,
omdat, door het kruiselings wikkelen van de draad, eigenaardige
openingen in de spoel ontstaan, die doen denken aan de gaten in
de honingraat uit een bijenkorf.
Dergelijke zelfinductiespoelen dienen (tezamen met variabele con
densatoren) in ontvangtoestellen, om op de gewenste golflengte
te kunnen afstemmen. Men noemt daarom de honingraatspoelen
en soortgelijke spoelen ook wel afstemspoelen. Waarop dit af
stemmen berust, is iets waarop we later terugkomen. We zullen
dan tevens gaan leren, dat het van groot belang is om de weer
stand R van zo’n afstemkring (in het bijzonder van de spoel), zo
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klein mogelijk te houden, hetgeen o.a. hierop neerkomt, dat men
moet trachten om een bepaalde zelfinductie, met een zo kort moge
lijke draadlengte te verkrijgen.
Wanneer men de maten eens nagaat, waarin de grootheden, die
in laatstgenoemde formule voorkomen, worden gemeten, dan blijkt,
dat d: wordt uitgedrukt in cm2 en / in cm, terwijl de overige
grootheden onbenoemd zijn. Vatten we alle onbenoemde factoren
(die voor eenzelfde spoel onveranderlijk zijn) tezamen in een con
stante factor, dan volgt uit het bovenstaande, dat L gelijk is aan
die constante factor maal een aantal cm. Dit wil dus zeggen, dat
het mogelijk moet zijn om de zelfinductie-coëfficiënt van een spoel
uit te drukken in cm. Dit is dan ook inderdaad zo en de theorie
leert, dat 1 henry overeenkomt met 1000 000 000 of 10'J cm. 1
H
is dus 1000 cm. Wanneer nu in een bepaald geval gegeven wordt,
dat de zelfinductie-coëfficiënt L van een spoel 500 cm bedraagt,
dan moet men daarbij dus niet denken, dat die spoel 5 m lang is
(aan zo iets denkt men bij een condensator, waarvan C = 500 cm,
immers ook niet), maar dat de factoren, die de L van deze spoel
bepalen, op de manier zoals hiervóór aangegeven werd, het getal
500 (in cm uitgedrukt) tot uitkomst opleveren.

Tenslotte willen we nog het verband noemen, dat er bestaat tussen
de omvatte krachtstroom 4>, de zelfinductie-coëfficiënt L en de
stroomsterkte /. Dit is af te leiden uit de formules 50 en 51.
A

A ƒ

Uit deze beide formules volgt nl. dat: tv •----- • 10“a =L •-------of,
y
At
A t
dat: tv • A — L • / • 10s. Met betrekking tot de totale flux, volgt
hieruit:
iv • 0 = L • 1 • 108 maxwell

53

Hierin noemt men tv. <t> de „omvatte” flux, of ook wel, de flux,
die door de stroom omvat wordt. Het verschil tussen de flux en
de omvatte-flux is het volgende. Veronderstellen we een spoel
met 200 windingen, waar 500 krachtlijnen doorheen gaan. De flux
door deze spoel is dan 500 maxwell. De stroom / omsluit of om
vat deze flux 200-maal (omdat er 200 windingen zijn) en nu noemt
men de door de stroom / omvatte-flux, het product van tv en <I».
Volgens deze definitie is dus de omvatte-flux, het product van het
aantal windingen en het aantal krachtlijnen dat dóór de spoel gaat;
derhalve is de omvatte-flux gelijk aan tv • <I>. Volgens form. 53 is
de omvatte-flux blijkbaar evenredig met de zelfinductie-coëfficiënt
L en met de stroom / die door de spoel gaat.
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Met betrekking tot form. 53 kunnen we de eenheid „henry" ook
nog op een andere manier omschrijven. Wanneer nl. in deze formule
L = 1 henry en / = 1 ampère, dan is de omvatte-flux gelijk aan
iv • = 10' maxwell. We kunnen dus zeggen: Een spoel bezit een
zelfinductie-coëfficiënt van 1 henry, als bij een stroomsterkte van
1 ampère, de omvatte-flux gelijk is aan 10* maxwell.
Samenvatting:
Zelfinductie is de eigenschap van een spoel of ge
leider, om bij doorgang van een veranderlijke stroom,
een EMK in zichzelf op te wekken (Ez),
Een spoel heeft des te meer zelfinductie, naarmate
de omvatte-flux groter is.

Onder de coëfficiënt van zelfinductie verstaat men het
getal, dat aangeeft hoeveel Volts Ez een spoel in
zichzelf opwekt, bij een stroom verandering van 1 am
père per sec.
Een spoel heeft een L van 1 henry, als bij een stroomverandering van 1 amp. per sec., de EMK van zelf
inductie 1 volt bedraagt. Inplaats daarvan kan men
ook zeggen, dat de L van een spoel 1 henry is, als
deze 10* krachtlijnen „omvat” bij een stroom van 1 A.

Men meet L in henry’s of in cm (1 H = 109 cm).
Voor eenzelfde spoel is L een constant getal.
De L van een spoel wordt bepaald door de spoellengte, de spoeldiameter, het aantal windingen en
door de verhouding van diameter tot lengte.

Om met een gegeven draadlengte de grootst mogelijke
zelfinductie te bereiken, moet de lengte van de spoel
klein gehouden worden ten opzichte van de diameter.

§ 60.

Wederzijdse inductie.

In de vorige paragraaf is behandeld, hoe een spoel zichzélf beïn
vloedt (vandaar de naam „zeZfinductie"); in deze paragraaf zullen
we de invloed leren kennen van de ene spoel op de andere. Hier
toe beschouwen we in fig. 140 twee spoelen, die we hierna zullen
aanduiden met I en II, waarvan de zelfinductie-coëfiiciënten respec
tievelijk
en L2 henry bedragen. Door de spoel I gaat een stroom
/,, en deze veroorzaakt hierin een veld. De door spoel I omvatte
flux is volgens form. 53 gelijk aan L^l^ 10s. Zoals in de figuur
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te zien is, wordt een gedeelte van dit veld omvat door de win
dingen van spoel II, Zolang ƒ, constant is, geldt hetzelfde voor
het veld van spoel I en zal er verder niets
4
gebeuren, want het aantal krachtlijnen, dat
door èlk van de spoelen omvat wordt, ver
andert immers niet. Ondergaat echter de
stroom / 1 een verandering
ldan gaat
dit gepaard met een velduerandennp. Op
dit moment treedt er in spoel I een EMK
van zelfinductie op, die we, omdat zij in
de eerste spoel ontstaat, zullen aanduiden
met Ex, waarvoor volgens form. 51 geldt:
A /
Fig. 140.
E[=L[- Gelijktijdig verandert echter

BL

ook het gedeelte van de flux van spoel I, dat door spoel II omvat
wordt en dit heeft tot gevolg, dat ook in spoel II een EMK van
inductie tot stand komt. Deze zullen we E.,
E.> noemen. Het zal nu
zeker niet moeilijk zijn om in te zien, dat £2 evenredig moet zijn
met de snelheid, waarmede
verandert. Anders geschreven, dat
E , ’*

A /,

-

moet zijn. Deze evenredigheid wordt een gelijkheid,

wanneer men AZ, nog vermenigvuldigt met de factor, die de evenA t
AZ,
redigheid tussen Z?2 en
aan9ee^. Deze factor wordt aange
A t
duid met M, zodat hieruit volgt, dat:

e2

= m- É_£i
At
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In deze formule is M een factor van soortgelijke betekenis als de
factor L in form. 51, echter met dit verschil, dat L aangeeft hoe
groot de inductie in spoel I zélf is (coëfficiënt van zeZ/mductie),
terwijl M aangeeft, hoe groot de inductie is, die spoel I in spoel
II veroorzaakt.
Had men de stroomtoevoer niet bij spoel I, maar bij spoel II doen
plaats vinden, dan zou gebleken zijn, dat men de snelheid, waarmee
/
A /, j, met dezelfde factor M
de stroom in spoel II verandert dus

had moeten vermenigvuldigen, om de EMK te krijgen, die daardoor
in spoel I geïnduceerd werd. Hieruit blijkt, dat voor de inductie
van I op II dezelfde factor M bestaat, als voor de inductie van
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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II OP
op I. 47 heeft dus op de spoelen wederzijds betrekking. Men
noemt daarom M de „coëfficiënt van wederzijdse inductie". M
wordt, evenals L, in henry gemeten.
Behalve van de zelfinductie-coëfficiënten van elk der spoelen af
zonderlijk, dus van Lx en />2, wordt de grootte van M ook nog
bepaald door de stand en de afstand, die de spoelen ten opzichte
van elkaar innemen. Dit laatste moet men zo begrijpen, als spoel I
vaststaat en men verwijdert spoel II van spoel I, dan wordt het
aantal krachtlijnen, dat II van I omvat steeds kleiner, waardoor E2
en dus ook 47 steeds kleiner wordt. Dus als de afstand tussen I
en II voldoende groot is.
is, zal 47
.47 practisch nul geworden zijn.
zij:
Dit wil
zeggen, een stroomverandering in spoel I,
zal dan in spoel II hoe
genaamd geen EMK
meer induceren. Door
de afstand tussen de
spoelen veranderlijk te
maken, kan men dus
47 veranderen.
Fig. 141.
Hetzelfde bereikt men,
door spoel II draai
baar ten opzichte van spoel I op te stellen. In fig. 141 is dit
aangegeven, waarbij spoel I vaststaat, terwijl spoel II draaibaar is
om het aangegeven punt. In de stand, die aangegeven is in fig. 141a,
omvat II van I het grootste aantal krachtlijnen en is 47 maximaal.
Verdraait men spoel II een kwart slag, dan verkrijgt men de stand
uit fig. 1416, waarbij spoel II geen enkele krachtlijn van spoel I
omvat. In deze stand is 47 blijkbaar nul ge
worden. We hebben hiermee aangetoond, dat
47 ook gewijzigd kan worden, door de afstand
tussen de spoelen onveranderd te laten en
alleen de stand, die ze ten opzichte van elkaar
innemen, te veranderen.
Met betrekking tot fig. 1416 merken we nog
op, dat 47 alleen dan nul is, als II loodrecht
op het midden van I staat. Plaatst men II
Fig. 142.
wel loodrecht, maar niet op het midden van I,
b.v. zoals dit is afgebeeld in fig. 142, dan
omvat II wèl krachtlijnen van I en is 47 derhalve niet gelijk
aan nul.
In verband met later te behandelen theorie merken we op, dat de
technische term voor spoelen, die krachtlijnen van elkaar omvatten,
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luidt, dat ze „met elkaar gekoppeld zijn'. Hoe meer krachtlijnen
II van I omvat, des te groter is 47 en des te vaster is de koppe
ling. Een geringe overdracht van krachtlijnen betekent een kleine
waarde van M en men noemt dit een Zosse koppeling.
Om een definitie te geven van 47, bepalen we ons tot form. 54.
A7
Hierin zal £.> gelijk worden aan 47, zodra de breuk ----- - de
At
uitkomst 1 bezit. Dat wil dus zeggen, wanneer in spoel I een
stroomverandering plaats vindt van 1 ampère-per-sec., dan komt
de getalwaarde van 47 overeen met het aantal volts, dat door
spoel I in spoel II geïnduceerd wordt.
Vergelijken we nu nog eens de betekenis van L en 47 met elkaar,
dan blijkt het volgende. Als de snelheid, waarmee de stroomsterkte
in spoel I verandert, 1 ampère-per-sec. bedraagt, dan komt de getal
waarde van L overeen met de EMK, die deze spoel in zichzelf in
duceert, terwijl de getalwaarde van 47 overeenkomt met de EMK,
die tegelijkertijd in de naburige spoel geïnduceerd wordt.

Het is gebruikelijk om de vastheid van een koppeling aan te duiden
met de koppelingsfactor (k). Het verband, dat er bestaat tussen de
koppelingsfactor en de grootheden 47, L j en L.>, luidt in een
formule:
k=

M___
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Op de afleiding van deze formule komen we later nog terug in een
speciaal hoofdstuk over het koppelen van kringen (dl. 2). We
merken echter nu reeds op, dat deze formule alleen betrekking heeft
op het geval, dat in fig. 140 afgebeeld is (dit is een z.g. indirectemagnetische koppeling.
Voor het bijzondere geval, dat de zelfinductie-coëfficiënten van de
spoelen even groot zijn en gelijk zijn aan L, gaat form. 55 over
in de vereenvoudigde vorm: k-

Voor dit ene geval zou men

de koppelingsfactor kunnen definiëren als: het percentage, dat M
bedraagt van L; voor ongelijke spoelen geldt dit echter niet.
Tenslotte willen we nog even aangeven, welk verband er bestaat
tussen de grootheid M en het aantal krachtlijnen, dat de tweede
spoel van de eerste „omvat". Duiden we kortheidshalve de door
spoel II omvatte flux aan met <I>2, dan geldt, bij een stroomsterkte
7! door spoel I, dat:

<I’2 = 47 • I x • 108 maxwell
M In henry; I in ampère

56
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Als dus twee spoelen een coëfficiënt /]/ gemeen hebben en men
stuurt door spoel 1 een stroom
dan bedraagt de omvatte flux
van de eerste spoel L} -lx • 108 krachtlijnen, terwijl de tweede
spoel M-7,-108 krachtlijnen omvat.
Samenvatting:

Wederzijdse inductie is de eigenschap van een spoel
om, bij doorgang van een veranderlijke stroom, in een
naburige spoel een EMK te induceren.
Onder de coëfficiënt van wederzijdse inductie „M”
verstaat men het getal, dat aangeeft hoeveel volt,
bij een stroomverandering van 1 amp.-per-sec., in
een naburige spoel wordt geïnduceerd.
De grootte van M tussen twee spoelen wordt, be
halve door Li en Z/„, bepaald door hun onderlinge
afstand en door de stand, die ze ten opzichte van
elkaar innemen.

Spoelen staan gekoppeld, als ze eikaars krachtlijnen
omvatten; is dit niet het geval, dan staan ze buiten
koppeling. Naarmate de spoelen meer of minder
krachtlijnen van elkaar omvatten, noemt men de
koppeling vaster of losser.
De vastheid der koppeling wordt aangegeven door de
koppelingsfactor „Zc”, die men uitdrukt in procenten.

Het aantal krachtlijnen, dat een spoel, bij een be
paalde stroomsterkte, in zichzélf opwekt, is even
redig met L; het aantal, dat die spoel daarvan aan
een naburige spoel overdraagt, is evenredig met M.

§ 61.

Serie- en parallelschakeling van zelfinducties. De variometer.

Evenals men weerstanden en condensatoren met elkander in serie
of parallel kan schakelen, geldt dit natuurlijk ook voor spoelen.
Bij spoelen bestaat bovendien nog de mogelijkheid, dat ze al of niet
met elkaar gekoppeld kunnen zijn. We zullen daarom eerst nagaan,
hoe men de vervangingszelfinductie bepaalt van spoelen, die in
serie staan en niet met elkaar gekoppeld zijn. In fig. 143 zijn drie
d>

3

Fig. 143.
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spoelen getekend, waarvan de zelfinductiecoëfficiënten respectievelijk
bedragen L,,
en Lz. Ze zijn in de figuur opzettelijk zodanig
getekend, dat ze géén krachtlijnen van elkaar omvatten. Voor elk
der spoelen afzonderlijk kunnen we de omvatte flux bepalen volgens
form. 53, waarbij de factor 10s gevoegelijk buiten beschouwing
kan blijven, omdat het er toch niet op aankomt, in welke eenheid
we de flux uitdrukken. Volgens de definitie der serieschakeling
vloeit door alle spoelen dezelfde stroom. Voor de omvatte flux,
van elke spoel afzonderlijk, kunnen we respectievelijk schrijven:
Lï • IL., • / en La • /. De totale door de stroom omvatte flux is
dan gelijk aan : L j • / 4" L2 • / ~r~ L3 • /. Voeren we nu verder het
begrip vervangingszelfinductie in, dan moet daaronder worden ver
staan één enkele denkbeeldige spoel, die, doorlopen door dezelfde
stroom /, hetzelfde aantal krachtlijnen omvat als L j, £., en Lz
tezamen, Duiden we de zelfinductie-coëfficiènt van deze denkbeel
dige spoel aan met Lverv., dan geldt, dat de omvatte flux van deze
vervangingsspoel gelijk is aan Lverv.' /• Uit deze en de voorgaande
vergelijkingen volgt nu verder dat:
£ verv. • Z — £ | • / ~£ o • / —j— £ -j • /.

Deelt men hierin alle termen door de gemeenschappelijke factor /,
dan verkrijgt men de formule ter berekening van Lverv. n.1.:
£ verv.

—

+ Z,.» + -^s ~r • •
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We zien uit deze formule, dat de vervangingszelfinductie van seriegeschakelde spoelen, die niet gekoppeld staan, op dezelfde manier
berekend wordt, als de vervangingsweerstand, van serie-geschakelde
weerstanden. (Vergelijk form. 57 met form. 12).
Voor spoelen, die parallel staan, kunnen we (de vervangingszelfinductie hier niet zo eenvoudig afleiden, omdat we daarbij gebruik
moeten maken van de wisselstroomtheorie eni die wordt pas in
een volgend hoofdstuk behandeld. We volstaan daarom met op te
merken, dat de vervangingszelfinductie van parallel geschakelde
spoelen, die niet gekoppeld zijn, op gelijke wijze berekend wordt,
als de vervangingsweerstand van parallel geschakelde weerstanden.
(Zie form. 16). De formule hiervoor luidt dus:
1
L verv.

1
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Uit het bovenstaande zien we, dat als gevolg van seneschakeling,
de zelfinductie groter wordt en dat door paraZ/e/schakeling, de
zelfinductie kleiner wordt.
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Geheel anders wordt de berekening van de vervangingszelfinductie,
als de spoelen wél met elkaar gekoppeld zijn, omdat we dan reke
ning dienen te houden met de wederzijdse inductie. Bepalen we
ons voorlopig tot de serieschakeling van slechts twéé spoelen, dan
krijgen we fig. 144, waarin de coëfficiënt van wederzijdse inductie
aangegeven is met 17. De flux, die nu door de eerste spoel omvat
wordt, is evenredig met het aantal krachtlijnen, dat die spoel zélf
ontwikkelt, plus het aantal krachtlijnen, dat die spoel van de tweede
spoel omvat. Daar / in beide spoelen dezelfde is, kunnen we
(de factor 10s wederom buiten beschouwing latende) voor die delen
respectievelijk schrijven L{'1 en M • l (zie form. 53 en 56). De
totale door de eerste spoel
omvatte flux bedraagt dan
Ly -j- I-M-l.
Voor de
tweede spoe
op dezelfde
omvatte flux gelijk is aan
L , • I -f- 717 • /. De factor 71/
Fig. 144.
bestaat nl. wederzijds, zodat
men ook zou kunnen zeggen,
dat het aantal omvatte krachtlijnen wederzijds met een bedrag
M-I vergroot wordt. Voor de totale omvatte flux kunnen we
nu, met betrekking tot de vervangingszelfinductie, weer schrijven
Lve ! • /. Uit een en ander volgt nu de vergelijking:

Lverv. ■ / z=L j • / + M • / + L2 • / + M • 1= Ly • / + L. • I + 2 • M • I.
Na deling door / vinden we tenslotte:
L

= Lt + L. 4-2./W
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Hierbij is stilzwijgend verondersteld, dat de velden van de beide
spoelen dezelfde richting hebben. In dat geval nl. wordt de om
vatte flux van spoel I met een bedrag M • / vermeerderd. Keert
men echter in één der spoelen de
—,
stroomrichting om, dan zijn de
vwv
vilden tegengesteld aan
elkaar ge
richt (zie fig. 145) en wordt het
veld van elk der spoelen niet met
een bedrag .1/ • ƒ vermeerderd doch
verminderd. We kunnen dit ook uitdrukken door te zeggen, dat
de factor M een negatief teken krijgt Voeren we dit in form. 59
in, dan krijgen we, met betrekking tot fig. 145, voor de vervangingszelfinductie:
L vert'. = Z,, + L2 — 2M

60
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De toestand in fig. 145 kunnen we ons ontstaan denken uit fig. 144,
wanneer we daarin spoel II draaibaar maken, zoals dit besproken
werd bij fig. 141. Bij verdraaiing van spoel II over een halve slag
zal de coëfficiënt van wederzijdse inductie geleidelijk afnemen van
-|- M tot nul en daarna weer toenemen van nul tot —M. De
totale zelfinductie van het stelsel doorloopt derhalve alle, waarden
die gelegen zijn tussen de grootste waarde Lwu.r. = L j -p L.» -f- 2 • M
en de kleinste waarde Linin. = Ly -|- L2 — 2 • MDe verandering, die de totale zelfinductie ondergaat, bedraagt dus
bij een halve slag, L/maoc.— Lniin. = ^ ’M. Hieruit volgt:
Lm'l.r,

M=

Lmin.
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Daar men door verdraaiing van de beweeglijke spoel de zelfinductie op iedere willekeurige waarde kan instellen, die gelegen is
tussen Lmiit. en Lmao., hebben we hier dus te doen met een continuvariabele zelfinductie. In de practijk noemt men zo’n inrichting een
variometer. Goed beschouwd is de variometer, met betrekking tot
de zelfinductie. precies hetzelfde, als de draaicondensator, met be
trekking tot de capaciteit. Men moet de naam „variometer” niet
verkeerd opvatten, want er wordt natuurlijk niets mede „gemeten”,
evenmin als met een „potentiometer”. Daarom zou een betere be
naming voor „variometer’’ zijn „veranderlijke zelfinductie”.
De practische uitvoering van variometers kan zeer verschillend zijn.
Men construeert ze met cylindrische, bolvormige of vlakke spoelen,
waarvan de ene binnen of naast de andere draaibaar aangebracht
is; fig. 146 toont er een met cylindrische spoelen. De schematische
voorstelling is tevens er naast afgebeeld in fig. 147. In plaats van in
serie, kunnen de spoelen natuurlijk ook parallel geschakeld worden.
De knop van de in fig. 146 afgebeelde variometer behoeft slechts
over een halve slag draaibaar te zijn, daar bij de volgende halve

Fig. 146

Fig. 147.
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slag de zelfinductie weer op gelijke wijze verandert (in tegengestelde
zin), Stel, dat de knop op nul graden staat, als de windingen van
de binnenspoel evenwijdig verlopen aan de windingen van de
buitenspoel en dat dan tevens 1/ negatief is, dan is in die stand
L , -|- L 2 -2 1/. Na een kwart slag omvatten de spoelen
= L,
géén krachtlijnen van elkaar (zie fig. 146), M is nul en Lverv. is
nu gelijk aan L{ -|- Ó2- Weer een kwart slag verder, lopen de
windingen opnieuw evenwijdig aan elkaar en is M positief; nu is
L
Lx -f- A 2 - f— 2 1/- Bij de volgende halve slag daalt de
zelfinductie weer, via de waarde L,
L2, tot Lx + L- !\J. Het
spreekt vanzelf, dat de uiterste waarden van M des te groter zullen
zijn, naarmate de spoelen nauwer om elkaar heen sluiten. Ook de
verandering van de zelfinductie (4.1/; zie form. 61) wordt hierdoor
dan groter.
Voor het bijzondere geval, dat de spoelen van een variometer
gelijke zelfinducties bezitten, gaan de formules voor /,„ma... en Lmin.
(form. 59 en 60) in een eenvoudiger gedaante over. Men krijgt
dan: /,„.,,, = 2 /. + 2 M = 2 (L
.!/) en /...... = 2L- 2M=2
(L 1/). De verandering van L,,,.,,. tot
is ook hier weer 4 4/.
Een bijzondere variometer, waarvan we de toepassing later zullen
leren kennen, is die welke gebruikt wordt bij de 2 k W N.S.F.installatie. Deze variometer bestaat uit drie spoelen, die in serie
geschakeld staan.
Ter vereenvoudiging van de verklaring zullen we aannemen,, dat
de zelfinductie van elk dezer spoelen even groot is en gelijk is
aan /,. De vorm van de spoelen is die van een platte spiraal,
zoals afgebeeld is in fig. 148. Door middel
van een houten kruisverbinding worden de
windingen op hun plaats gehouden. Twee
van deze spoelen staan loodrecht op elkaar
en zijn vast gemonteerd. Hoe de stand van
deze spoelen bedoeld is toont fig. 149, waarin
twee vlakken loodrecht op elkaar getekend
zijn (denk aan het omslag van een boek). De
derde spoel is tussen deze twee spoelen draai
Fig. 148.
baar aangebracht en wel zo. dat de beweging
van die derde spoel op gelijke wijze kan plaats
vinden als die, waarop men een blad van een boek omslaat. Als
dus fig. 148 die derde spoel voorstelt, dan zijn a en b twee draai
punten en zou de lijn ab volgens onze vergelijking moeten samen
vallen met de rug van het boek. Bekijkt men de spoelen in fig. 149
van boven, dan ziet men twee lijnen, die loodrecht op elkaar staan.
In fig. 150 zijn deze, plus de middelste spoel, daarom met rechte lijnen

i
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aangegeven. Daar de middelste spoel draaibaar is, kan deze achter
eenvolgens de standen a. b en c innemen. Nu staan de buitenste
spoelen in werkelijkheid wel enigs
zins met elkaar gekoppeld, maar om
1
de zaak niet te ingewikkeld te maken,
zullen we aannemen, dat de twee
buitenste spoelen niet met elkaar ge
koppeld zijn. Er blijft dan alleen nog
over de koppeling tussen de middelste
spoel en de beide buitenste spoelen.
De stroomrichting in de spoelen heeft
men zodanig gekozen, dat in de beide
buitenste spoelen de stromen in tegen
Fig. 149.
gestelde zin lopen. Hieruit volgt
vanzelf, dat de stroom in de middelste
spoel dezelfde richting moet hebben als die in de ene buitenste
spoel en tegengesteld gericht moet zijn aan die in de andere buitenste spoel. Nemen we aan, dat (van boven gezien) de stroom
richtingen overeenkomen met de in fig. 150 aangegeven pijlen, dan

^^711%?^^

✓X Z|X zx

W+)

a

b

C

Fig. 150.

zal in stand a de factor /!/ tussen de middelste en de linkerspoel
negatief zijn. Veronderstellen we verder nog, dat de zelfinductiecoëfficiënten van alle drie de spoelen even groot zijn, dan is de
totale zelfinductie in stand a gelijk aan LrCri'. = 2 L
2/!/plus de
L van de derde spoel, die buiten koppeling staat, dus: L,verv.=
= 3L
2M. In stand c vinden we voor de beide rechter spoelen
2L-\-2M en ook hierbij komt weer de L van de eerste spoel,
2 31. Tijdens
dus : Liverv. = 3 L
de verdraaiing van stand a tot
stand c, neemt de waarde van de
coëfficiënt „—M" (tussen de mid
delste en de linkerspoel) af tot nul
en neemt tegelijkertijd de waarde
van de coëfficiënt
31 (tussen
de middelste en de rechterspoel)
Fig. 151.
toe, tot dezelfde maximale waarde
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die .1/ in stand a had. Precies in stand b, heffen de waarden,
die —|— 71/ en — .1/ dan hebben, elkaar juist op en bedraagt de totale
zelfinductie Lverv. = 3 L. Ook nu is weer gebleken, dat de ver
andering in de zelfinductie gelijk is aan 4/1/. Een schematische
voorstelling van deze variometer toont fig. 151.
De parallelschakeling van gekoppelde spoelen kunnen we hier ge
voegelijk achterwege laten, omdat we hiermede later toch niet te
maken krijgen. We volstaan slechts met op te merken, dat bij een
variometer met twee gelijke parallel geschakelde spoelen, de uiterste
waarden van de zelfinductie bedragen: Lmav. —% (L-\-M) en
L min. = (/,—.]/). Door aftrekking vindt men hieruit, dat de ver
andering van de zelfinductie (verschil tussen Lmaa. en Lmin.) gelijk
is aan .1/; dit is viermaal zo klein als bij serieschakeling. In pro
centen uitgedrukt, is echter de verandering even groot als bij serie
schakeling.
Voorbeeld.
Van een variometer met twee spoelen zijn de uiterste waarden van
de zelfinductie 1800 p. H en 600 .a H. Hoe groot is de koppelingsfactor in de uiterste standen als de spoelen in serie staan en de
ene spoel 1,5-maal zoveel zelfinductie bezit als de andere?

Oplossing.

Geg.: Linax. = 1800 'z H ; Lmin. = 600 v. H ;
= 1,5 L l. Gevr.: k.
Door toepassing van form. 61 vinden we voor M:
1800 — 600
1200
M=
= 300 /z H.
4
4
— 4
De zelfinductie van de afzonderlijke spoelen vinden we met form. 59;
L„,tl = Lj -f-Z/., 4-2M = Z/1 -f-l.öL, 2M = 2,5L, 2M, waaruit volgt:
L,nill — 2M
1800 — 600
2,5
= L,tlax. - 2 M of
------= 480 /z H.
Ln = 1,5 L, = 720 /z H.
De koppeiingsfactor is nu verder te bepalen met behulp van form. 55:
M
300
300
300

|/480 • 720

1/345600

588

/o

Samenvatting:
Met betrekking tot het bepalen der vervangingszelfinductie, gedragen spoelen, die niet met elkaar gekop
peld staan, zich op dezelfde manier als ohmse weer
standen, d.w.z. door serieschakeling neemt de zelf
inductie toe, door parallelschakeling daarentegen af.
Voor twee spoelen in serie, die wèl met elkaar ge
koppeld staan, geldt, dat de zelfinductie met een
bedrag 2 M kan worden vergroot of worden ver
kleind, al naar gelang de velden van die spoelen
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dezèlfde richtingszin hebben
elkaar gericht zijn.

of tégengesteld aan

Onder een variometer verstaat men een stelsel van
twee of meer spoelen in serie of parallel, die met
elkaar gekoppeld staan. Het is de bedoeling om,
door verandering van de koppeling, de zei (inductie
van dit stelsel binnen bepaalde grenzen te kunnen
regelen.
De werking van een variometer berust op de ver
andering der wederzijdse inductie M, bij verdraaiing
van een der spoelen.

Bij de variometer der 2 kw N.S.F. zijn de velden
der buitenste spoelen tegengesteld aan elkaar gericht.
Het veld van de middelste (draaibare) spoel heeft
dezèlfde richting als dat der ene buitenste spoel en
is tégengesteld gericht met dat van de andere.

§ 62.

Het gedrag van een spoel bij stroomveranderingen. Veidenergie. Extrastroom.

Als men door een spoel een stroom stuurt, dan ontstaat er in die
spoel een magnetisch veld. Dit veld is evenredig met de stroom
(form. 53) en het spreekt dus vanzelf, dat veranderingen in de
stroom, evenredige veranderingen van het veld tengevolge zullen
hebben. Met dit verschijnsel krijgen we te maken, wanneer men
een spoel aansluit op een wisselspanning, dus als er een wissel
stroom doorheen vloeit.
De theorie der wisselstromen wordt later behandeld en om niet
op de zaak vooruit te lopen, zij hier slechts opgemerkt, dat men
onder een wisselstroom moet verstaan, een stroom, die telkens van
richting omkeert, waarbij in iedere richting de stroomsterkte steeds
aangroeit tot een maximum, om daarna weer af te nemen tot nul.
Precies hetzelfde gebeurt ook met het veld, dat door een wissel
stroom in een spoel wordt veroorzaakt. Wanneer men zich een
dergelijk veld (een z.g. wisselveld) kan voorstellen, dan zal men
onmiddellijk inzien, dat daarbij voortdurend sprake is van ver
andering van het aantal omvatte krachtlijnen. Hierdoor ontstaat
er in de spoel een e m k van zelfinductie, die zolang blijft bestaan
als de veldverandering voortduurt, dus zolang de wisselstroom
door de spoel vloeit. We hebben daarom in zo’n geval te maken
met twéé electrische spanningen: 1°. de wisselspanning, waarop
de spoel aangesloten staat (deze wordt van buitenaf toegevoerd)
en 2°. de emk van zelfinductie, die, als gevolg van de veldvera nderingen, in de spoel zélf ontstaat. De wet van Lenz leert, dat
laatstgenoemde (er) steeds tégengesteld gericht zal zijn aan de
oorzaak van haar ontstaan [dit is de van buitenaf toegevoerde
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spanning v *)]. We dienen daarom aan de e-, ten opzichte van
de spanning, die van buitenaf toegevoerd wordt, een negatief teken
te geven. De resultante van deze twee spanningen, dus de spanning,
waardoor de stroomsterkte bepaald wordt, is derhalve gelijk aan
p —e-. Duiden we verder de weerstand van de spoel aan met R,
dan kan de wisselstroom i, die door de spoel vloeit, in de vol
gende formule uitgedrukt worden :
v
i=-

er

62

ï<~

Wanneer we een en ander in cijfers uitdrukken, zal de betekenis
van deze formule wellicht duidelijker worden Stel, de weerstand
R van de spoel is 10 £2, de netspanning u bedraagt 220 V en e:
is 215 V, dan bedraagt de sterkte van de wisselstroom, die door
de spoel vloeit:

220

i =-----

10

2£5=5x
10

5 A

0,5 A.

Sluiten we daarentegen diezelfde spoel aan op een gelijkspanning
van 220 V, dan zal, daar een gelijkstroom niet verandert (afgezien
van het inschakelmoment), de e- achterwege blijven en bedraagt
de gelijkstroom, die door de spoel vloeit:

,=K=™
= 22
22 A
A..
R

10

Het blijkt nu uit ons voorbeeld, dat diezelfde spoel aan de wisselstroom vierenveertigmaal zoveel weerstand biedt als aan de gelijk
stroom. Men dient hierbij wel in te zien, dat de weerstand R van
de draad, waaruit de spoel vervaardigd is (ohmse weerstand) onver
anderd gebleven is en dat dus de hogere weerstand, die een spoel
aan de wisselstroom biedt, veroorzaakt wordt door de zelfinductiewerking. Behalve de R komt er dus nog een tweede weerstand
bij en omdat deze uitsluitend een gevolg is van het zelfinductieverschijnsel, wordt hij aangeduid met de naam inductieve weerstand.
Hoe men de inductieve weerstand van een spoel berekent en uit
drukt, is iets, waarop we later terugkomen.
Uit het bovenstaande cijfervoorbeeld blijkt de betekenis van het
begrip „inductieve weerstand”, want het toont aan, dat men hier
onder moet verstaan een ,,weerstand tegen stroomveranderingen".
Volgens dit begrip moet dus een zelfinductie steeds beschouwd
*> Hierna zullen wisselspanningen en wisselstromen steeds met kleine letters
aangegeven worden (i> en i}, ter onderscheiding van gelijkspanningen en ge
lijkstromen, die met hoofdletters zullen worden aangeduid (V en /).
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worden als iets, dat weerstand biedt aan wisselstroom. Hoe
groot die weerstand is, hangt af van twee factoren, n.1. van de
zelfinductie-coëfficiënt en van de snelheid, waarmede de stroomsterkte
verandert. Dit laatste houdt verband met het aantal stroomwisselingen-per-sec. en geeft men in de wisselstroomtechniek aan met de
naam ,,frequentie" (ƒ). Hoe sneller een stroom wisselt, des te hoger
is de frequentie; hoe langzamer een stroom wisselt, des te lager
is de frequentie. Men spreekt daarom van laagfrequente stromen
(1. f. stromen) en van hoogfrequente stromen (h. f. stromen). Hier
over later meer.
i
Het zal nui zeker niet moeilijk zijn om in te zien, dat de weerstand,
die een spoel aan de wisselstroom biedt, recht-evenredig is met de
frequentie van die stroom en rechtevenredig met de coëfficiënt L,
d w.z. hoe groter ƒ en hoe groter A zijn, des te meer weerstand ondervindt de wisselstroom in de spoel. In verband hiermede is het ge
bruikelijk om een spoel, indien deze zich, althans op de plaats
waar zij zich bevindt, als een zéér grote weerstand voor de wissel
stroom gedraagt, aan te duiden met de naam smoorspoel”.
Wanneer men een en ander goed begrepen heeft, zal men inzien,
dat de naam „smoorspoel’’ niets te maken heeft met de uiterlijke
vorm van een spoel, maar dat deze benaming uitsluitend verband
houdt met de functie die een spoel op een bepaalde plaats verricht.
Zo kan b.v. een spoel met een honderdtal windingen, in een h. f. kring
zich heel goed als smoorspoel gedragen, maar als men diezelfde
spoel aansluit op het stadsnet (frequentie == 50), dan is de inductieve
weerstand bij die lage frequentie zó klein, dat er van „smoor”werking niet veel meer overblijft. Inplaats van zich te gedragen als
smoorspoel, vormt die spoel nu een kortsluiting.

We hebben hierboven besproken, hoe een spoel zich gedraagt voor
een wisselstroom en merkten daarbij op, dat de e-, die in form. 62
genoemd werd, bij een gelijkstroom niet optreedt, zodat voor de
gelijkstroom, die door een spoel vloeit, gewoon de wet van Ohm
geldt: I —

y

Dit is echter alleen juist, als de stroomsterke werkelijk

constant is. Op het moment, waarop we een spoel op een gelijkstroombron aansluiten, blijkt hieraan echter in het geheel niet voldaan
te worden. Dit is duidelijk, want vóór het inschakelen was de
stroomsterkte nul en enige tijd na het inschakelen, bereikt de stroom
sterkte de een of andere ,.constante" waarde. Direct na het inschakelmoment moet er dus een toename van de stroom plaats gevonden
hebben, van nul tot de waarde, waarop / zich instelt. Een dergelijke
overgangstoestand is afgebeeld in fig. 152.
Met behulp van de hiervóór behandelde theorie, is een en ander
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gemakkelijk te verklaren. Een stroom, die zich instelt van nul op een
zekere waarde is n.1. gedurende deze overgangstoestand geen gelijk
stroom, maar een veranderlijke stroom en gedurende deze verandering
ontstaat er een Ez- Direct bij het inschakelen is deze Ez het grootst
en naarmate de stroomsterkte haar hoogste (constante) waarde nabij
komt, neemt Ez af om eindelijk, zodra die hoogste waarde bereikt
is, geheel te verdwijnen. Dat de k van het tijdstip tit af, waarop
de spoel ingeschakeld wordt, tot het tijdstip t,, waarop / de hoogste
waarde bereikt, geleidelijk moet afnemen, volgt uit de theorie over

I

i
i

I R
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Fig. 152.
de raaklijn aan de kromme, die in § 58 behandeld is. Bij f0 verloopt
de raaklijn het steilst, terwijl tussen f(t en t.> de raaklijn steeds
minder steilheid krijgt, hoe meer we t2 naderen. Voor een wille
keurig moment f,, gelegen tussen tn en t,, geldt nu voor de stroom-

sterkte, dat: l =

y_ g.

. Daarin stelt V de aangelegde pe/i/k-

spanning voor en / en Ez de waarden, die de stroomsterkte en de
EMK van zelfinductie op dat ene moment bezitten. Brengen we de
term R over naar het linker lid, dan krijgen we: / • R = V
Ez
of, wat hetzelfde is: V — I • REz. Vermenigvuldigen we in deze
spanningsvergelijking het linker en rechter lid met /, dan krijgen
we de volgende energievergelijking :

r-/=/2 R + Ez-I

63

Deze vergelijking moet men als volgt lezen: de stroombron levert
een energie, die gelijk is aan V • /; hiervan wordt een gedeelte (dit
is /2 • R) in de spoel in warmte omgezet, terwijl de rest (dus Ez‘l)
een energievorm is, die uitsluitend verband houdt met het zelfinductie-verschijnsel. We moeten Ez •/ beschouwen als de energie,
die nodig is, om de inductieve weerstand te overwinnen, of anders
gezegd, de energie, die nodig is om het veld tot stand te brengen.
Daar laatstgenoemde energie niet in warmte verloren gaat, moet

287
deze (zoals hierna aangetoond zal worden) opgehoopt zijn in het
veld van de spoel. Men geeft daarom aan het gedeelte Ez'l de
naam van veldenergie. De hierboven genoemde energievergelijking
geldt natuurlijk alleen voor het tijdvak, dat gelegen is tussen t0 en
t ,, terwijl Ez en ƒ in dit tijdvak veranderlijke grootheden zijn;
van
tot t., verandert Ez van een maximale waarde tot nul en
tegelijkertijd verandert / van nul tot een zekere maximale waarde.
Op het tijdstip t0 is E z het grootst, omdat de raaklijn aan de
kromme daar de grootste steilheid bezit. Na t., is Ez nul en geldt
V
voor de stroomsterkte: / =
(zie fig. 152). De energie Ez-l
K
wordt dus door de stroombron uitsluitend geleverd in het tijdvak
van £() tot t... Hoe lang dit tijdvak duurt, hangt af van de zelfinductie-coëfficiënt van de spoel. Hoe groter deze is, des te groter
is bij het inschakelen de E z en des te langer duurt het. totdat de
stroomsterkte haar hoogste waarde bereikt. In fig. 153 geeft kromme
I het verloop aan van de strooml
sterkte in een kring, die veel
m
zelfinductie bezit. Kromme II
geeft hetzelfde aan voor een
keten met geringere zelfinductie.
o
tijd Voor het geval, dat een keten
volstrekt geen zelfinductie bezit
Fig. 153.
(alleen theoretisch mogelijk),
treedt er, ook zelfs bij het inschakelen, in het geheel geen Ez op
en zal de stroomsterkte zich onmiddellijk op de volle waarde in
stellen Dit geeft de rechte lijn III in fig. 153 aan.
Voor de veldenergie, die tijdens het ontstaan van het veld, van de
stroombron aan de spoel overgedragen wordt, geldt een zeer bij
zondere eigenschap. Deze eigenschap dient men goed in te zien,
omdat het juiste begrip daarvan een belangrijke bijdrage vormt tot
de kennis der wisselstroomtheorie.
Als men door een weerstand R een stroom / stuurt, dan vindt er
warmteontwikkeling plaats (/2 • R), hetgeen zeggen wil, dat de
stroombron (beter gezegd enerpzebron) iedere seconde een hoeveel
heid arbeid levert (/’- • R • t joule) en dat deze arbeid, ter plaatse,
waar de weerstand zich bevindt, naar buiten wordt afgestaan (ver
loren gaat) in de vorm van warmte. Er is hierbij duidelijk sprake
van een „energieverbruik’’, want het is b.v. niet mogelijk om de
warmte, die aan de omgeving afgestaan werd, terug te winnen en
weer toe te voegen aan de energiebron, waardoor de oorspronke
lijke toestand zich herstellen zou.
Geheel anders is dit met de hiervoor genoemde energievorm E z • /•
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Heeft nl. de weerstand R, waarin de warmteontwikkeling plaats
vindt, bovendien nog zelfinductie, dan levert de energiebron, behalve
de warmteontwikkeling /-’•/?, ook nog de veldenergie Ez‘1- De
eigenaardigheid is nu deze, dat die energie Ez-1 niet „verbruikt”
wordt, maar blijft opgehoopt in het veld van de spoel. Zodra
het veld verdwijnt, komt die energie weer vrij, waarbij deze terug
kan keren naar de stroombron, of zich kan uiten in een andere
vorm. Het eerste is b.v. het geval, als de spoel zich bevindt in
een wisselstroomkring. Telkens als de stroom aangroeit van nul
tot een maximum, levert de energiebron behalve de warmteont
wikkeling I--R ook nog de veldenergie Ez'1 en telkens, als de
stroom van zijn maximale waarde afneemt tot nul, keert de veld
energie Ez-l iveer naar de stroombron terug, in tegenstelling met
de warmteontwikkeling /'-’-R, die blijft doorgaan en die dus een
voortdurend „verbruik” vormt Het is daarom, dat men de veld
energie een ivattloze energie noemt, een uitdrukking, waarop we
bij de behandeling der wisselstroomtheorie terugkomen.
Aan de hand van fig. 152 werd uiteengezet wat er gebeurt, als
men een spoel, die zelfinductie en ohmse weerstand bezit, op een
ge lijArstroombron aansluit. Daarbij is gebleken, dat men de energie,
die de stroombron in het tijdvak van tn tot t2 levert, uidrukken
kan in de vorm /-’ • R -|- Ez • /• Het gedeelte 12 • R (de warmteont
wikkeling) vormt een wattverbruik, dat zolang voortduurt als de
stroom ingeschakeld blijft. Het gedeelte Ez'I is de energie, die
het veld in zich opneemt en deze wordt
-K
door de stroombron alleen geleverd ge
durende het tot stand komen van het
veld.
B
4
Met een eenvoudig experiment kunnen
we nu aantonen, dat de energie, die in
het veld opgehoopt zit, weer door de
spoel kan worden teruggegeven. Hiertoe
beschouwen we fig. 154, waarin een
Fig. 154.
spoel getekend is met een ijzeren kern
(grote zelfinductie-coëfficiënt). Over de
spoel staat een lampje geschakeld, terwijl met behulp van een
schakelaar S de ge lij^stroombron in- en uitgeschakeld kan worden.
De spanning van de stroombron nemen we aan zeer laag te zijn
de normale
normale brandspanning
brandspanning van
van het lampje, b.v.
ten opzichte van
van de
een 4-volts
4-volts accu
accu en
en een
een lampje
lampje voor
voor 65
65 V.
V. Onmiddellijk
Onmiddellijk na het
sluiten van S zal
zal er een stroom gaan vloeien, die zich vertakt over
de spoel en het lampje. Het gedeelte, dat via de spoel vloeit,
bereikt een hoogste waarde volgens de afbeelding in fig. 152.
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Het gedeelte, dat via de lamp vloeit, zal van het begin af een
constante waarde bezitten. (Lampen hebben practisch geen zelfinductie.) Dit gedeelte zal, door de geringe batterij-spanning, echter
niet in staat zijn, het lampje te doen gloeien.

Wat gebeurt er nu, als we de schakelaar openen? Vanzelfsprekend
levert, van dat moment af, de stroombron geen energie meer. Men
zou derhalve niets anders verwachten, dan dat. na het verbreken
van de schakelaar, de electriciteit in de gehele keten in rust ver
keerde. In tegenstelling echter met ons vermoeden zien we, on
middellijk na het verbreken van de schakelaar, dat het lampje
plotseling fel oplicht, om onmiddellijk daarna weer uit te doven.
De verklaring voor dit verschijnsel ligt zeer voor de hand. De
energie, die in het veld van de spoel opgehoopt zit. komt weer
vrij, zodra dit veld verdwijnt. Een andere uitweg dan het lampje,
bestaat er voor die energie niet, want naar de andere kant is de
kring door de schakelaar verbroken. Het is dus de vrijgekomen
veldenergie, die in het lampje in licht omgezet wordt. (Licht is
ook een energievorm, evenals warmte en beweging). Dat het lampje
de lichtflits juist na het verbreken van de schakelaar vertoont, is
logisch, want zolang de schakelaar nog dicht is, blijft ook het veld
aanwezig en eerst na het afschakelen van de stroombron verdwijnt
het veld. Zo oppervlakkig beschouwd, lijkt het wel, alsof de stroom,
die het lichtverschijnsel in de lamp veroorzaakte, niets met de
stroombron te maken heeft, omdat hij pas na het openen van de
schakelaar ontstaat. Daarom geeft men aan de stroom, die het
lampje doet oplichten, de naam „extrastroom". (Het heeft n.1. de
„schijn” alsof deze er, zonder oorzaak, nog eens extra aan toe
gevoegd is). Wie echter de voorgaande theorie begrepen heeft,
zal inzien, dat er in werkelijkheid van „extra" geen sprake is,
want de veldenergie werd immers, direct na het sluiten van de
schakelaar, geleverd door de stroombron en hoopte zich op in het
veld van de spoel. Daar ter plaatse blijft die energie bewaard en zij
komt weer vrij, zodra het veld verdwijnt. Langs een omweg (dus
indirect) is de extrastroom wel degelijk van de energiebron af
komstig.
Hoe verklaren we nu nog het „felle” branden van het lampje?
Dit kan het best worden nagegaan aan de hand van een grafiek.
Bij het inschakelen van de stroombron heeft de stroom, die door
de spoel vloeit, het verloop volgens fig. 152. Dit verloop is ook
nog als volgt te verklaren. In fig. 154 zijn de polen van de stroom
bron en de richting van de stroom gekenmerkt. We zien, dat de
krachtlijnen binnen in de spoel verlopen van /? (zuidpool) naar J.
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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Bij het sluiten van S neemt de omvatte-flux toe en ontstaat er
een tégenwijzerstroom (als we van B naar A zien). Dus, de E z
werkt de spanning van de stroombron tegen, vandaar het „ge
leidelijk” toenemen van de stroom, die via de spoel vloeit, (van
tn tot
in fig. 152). Zodra echter de schakelaar geopend wordt,
zakt die stroom plotseling van zijn volle waarde tot nul. Dit geeft,
overeenkomstig form. 51, een zéér grote Er. want A t is nu uiterst
klein. Het is zeker niet onmogelijk, dat de
, die bij het verbreken
van S ontstaat, vele tientallen malen groter is, dan de spanning
van de stroombron De verklaring voor de felheid van de lichtflits
is dus uitsluitend gelegen in de kleinheid van -X t gedurende het
verdwijnen van de oorspronkelijke stroom.

Tenslotte kunnen we het gehele stroomverschijnsel nog met een
grafiek verduidelijken. Allereerst de stroom, die via de spoel vloeit,
(dus uitsluitend tussen de punten A en B in fig. 154). Bij het inschakelen verloopt deze volgens fig. 152. We zullen die richting
positief noemen en deze komt overeen met de aangegeven pijlrichting in fig. 154. Na het verbreken van S ontstaat, gedurende
een uiterst kort ogenblik, de hiervóór genoemde zeer krachtige
inductiestroom (extrastroom). waarvan we de richting kunnen vast
stellen met behulp van de regel van Maxwell (blz. 256). De kracht
lijnen binnen in de spoel lopen van B naar 4 (handpalmregel,
blz. 244). Als 5 verbroken wordt, verdwijnt de oorspronkelijke
stroom en neemt de flux af. Dit veroorzaakt, als we van B naar
A kijken, een ivZ/zerstroom en deze heeft, zoals we in de figuur zien.
dezelfde richting
als de oorspron
o
kelijke stroom. In l
een grafische voor
stelling dienen we
U
daarom de extra
B
A
stroom aan dezèlfde
i
zijde van de tijd
i
lijn te tekenen als
I
de stroom, die de
i
stroombron, via de
tijd
spoel, bij het in
Fig. 155.
schakelen van S

s

j

ontwikkelt. In fig.
155 is een en ander in een grafiek weergegeven. Daarin stelt het
gedeelte OA van de kromme voor, hoe de stroom tijdens het ontstaan van het veld verloopt. De formule hiervoor is in de figuur
boven de kromme OA aangegeven. Van het punt A af (tï), ver-

....
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andert de stroom niet meer en verdwijnt de Ez- De stroom tussen
A en B in fig. 155, is dus een gelijkstroom, waarop de wet van
Ohm zonder meer van toepassing is (eveneens boven de grafiek
aangegeven). Op het tijdstip t2 wordt de schakelaar (5 in fig. 154)
geopend en ontstaat de extrastroom. Deze heeft dezelfde richting
als de stroom A B en moet daarom aan dezelfde zijde van de tijdlijn
getekend worden. In fig. 155 wordt de extrastroom voorgesteld
door de scherpe piek rechts van punt B.
Met het experiment uit fig. 154 hebben we aangetoond, dat, na
het afschakelen van de stroombron, het lampje nog een kort moment
branden zal. Dit komt dus hierop neer, dat in het lampje een
hoeveelheid electrische arbeid omgezet werd in licht. Deze arbeid
zat opgehoopt in het veld van de spoel en is dezelfde, die we
hiervóór aangeduid hebben met Ez-l-t. Wanneer we nu het
verschijnsel, dat het lampje bij het verdwijnen van het veld even
oplicht, eens vergelijken met het in § 36 genoemde verschijnsel,
dat een geladen condensator in staat is arbeid te verrichten, dan
valt ons dadelijk de overeenkomst op, die er tussen deze beide
gevallen bestaat. Bij de condensator gold n.1., dat er arbeid nodig
was om hem te laden en dat deze arbeid in de lading opgehoopt
bleef, om later bij de ontlading weer te worden afgegeven. We
spraken daarbij van het arbeidsvermogen van de lading, omdat de
geladen condensator het vermogen bezit, een bepaalde hoeveelheid
arbeid te verrichten. Volkomen hetzelfde verschijnsel treffen we
aan bij de zelfinductiespoel. Bij het inschakelen levert de stroom
bron de arbeid, die nodig is voor de vorming van het veld. Deze
arbeid blijft in het veld opgehoopt, waardoor dit in staat is, om
bij het verdwijnen die arbeid weer vrij te geven (branden van het
lampje). Echter is er ook hier weer sprake van een bepaalde hoe
veelheid arbeid, want het veld geeft niet méér arbeid vrij, dan er
in opgehoopt was. We spreken daarom ook hier, evenals bij de
condensator, van de veldenergie; in dit geval het arbeidsvermogen
van het veld ener spoel. Deze veldenergie houdt verband met de
stroomsterkte / door de spoel en met de zelfinductie-coëfficiënt L.
De theorie leert, dat de veldenergie gelijk is aan:
Veldenergie = | • L • l2 joule
L in henry:

64

/ in ampère.

Voorbeeld.

Een spoel met een zelfinductie-coëfficiënt van 50 henry, bezit een
weerstand R van 600 SL Deze spoel sluit men aan op een batterij,
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die een spanning bezit van 12 V. Hoe groot is de omvatte flux?
Als bij het verbreken van de kring de omvatte flux in 0,05 sec.
verdwijnt, hoe groot is dan de EMK van zelfinductie, die hierdoor
ontstaat en hoeveel joule bedraagt het arbeidsvermogen van het
veld ?

Oplossing.
Geg.: L = 50H; 22 = 6002 ; V = 12 Volt; t = 0,05 sec.
Gevr.: E:; omvatte flux en de veldenergie.
V
12
De stroomsterkte bedraagt I = — — —— — 0,02 A. In 0,05 sec. neemt
R
600
de stroom af van 0,02 A tot nul, dus
I = 0,02 A en a t = 0,05 sec.
De Ez is volgens form. 51:

E: = L •

-^ = 50.^?
50-

20 V.
A t
0,05
De omvatte flux bepalen we met form. 53; hiervoor vinden we:
iv •
— L • I • 10s = 50 • 0,02 • 108 = 100 • 10° maxwell. (Een krachtstroom wordt meestal in 10b maxw. uitgedrukt). Ten slotte bere
kenen we het arbeidsvermogen met form. 64 en vinden hiervoor:
Veldenergie = i • L • 2 - = .* • 50 • 0,02- — 25 • 0,0004 = 0,01 joule.

Men zal zich nog kunnen afvragen, waar die veldenergie gebleven
zou zijn, als in fig. 154 het lampje niet aanwezig was geweest. Ook
dan ontstaat er in de spoel, bij het verbreken van S, de eerder
genoemde E: Deze treedt nu op aan de verbrekingscontacten van
S en zal daar, zoals de technische term luidt, een vonk „trekken".
In zo’n vonk schuilt dus een hoeveelheid arbeid, die gelijk is aan
K’L'I- joule.

Samenvatting:
Zodra de stroom, die door een spoel vloeit, verandert,
ontstaat er in die spoel een E M K van zelfinductie,
die zal trachten de oorzaak van haar ontstaan tegen
te werken (Wet van Lenz).

Dit verschijnsel treedt bij gelijkstroom alléén op bij het
in- en uitschakelen van de stroombron en duurt slechts
uiterst kort; bij wisselstroom daarentegen is de e - in
een spoel voortdurend aanwezig (wissel - e m k).
De e in k van zelfinductie is de oorzaak van het ver
schijnsel, dat een spoel aan een wisselstroom een veel
grotere weerstand biedt dan aan een gelijkstroom. Is
de weerstand voor een bepaalde wisselstroom zéér
groot, dan gedraagt zich de spoel daarvoor als een
smoorspoel.

Als men een leiding, die zelfinductie bezit, op een ge
lijkst roombron aansluit, zal de stroom niet plotseling
zijn normale waarde bereiken, doch eerst na enige tijd.
Hoe groter de zelfinductie-coëfficiënt is, des te langer
duurt het, totdat de stroom zijn hoogste waarde bereikt.

I
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De arbeid, die nodig is om in een spoel een magnetisch
veld op te wekken, wordt door die spoel niet verbruikt,
maar blijft in het veld van de spoel opgehoopt. Men
noemt dit de veldenergie. Na het verdwijnen van het
veld komt die veldenergie weer vrij.
Sluit men een kring, die zelfinductie bezit, op een
gelükstroombron aan, dan ontstaat er een 2?-, die het
ontstaan van de stroom (oorzaak) tegenwerkt. Ver
breekt men daarentegen de stroombron, dan ontstaat
er opnieuw een E: (veel groter dan bij het sluiten),
die nu het afnemen van de stroom (opnieuw oorzaak)
tegenwerkt en derhalve zal trachten, de oorspronke
lijke stroom langer te doen aanhouden. De stroom
stoot, die daarvan het gevolg is en die eerst nd het
afschakelen van de stroombron tot stand komt, noemt
men extrastroom.
§ 63.

Het ontstaan van wervelstromen.

Indien door een
<
spoel een veranderlijke stroom vloeit, dan ontstaat
in die spoel een veranderlijke flux. Bevindt zich in het veld van
de spoel de een of andere geleider, dan ontstaat er in die geleider,
als gevolg van de krachtstroom veranderingen, een EMK van in
ductie. Deze EMK zal in de geleider, die zich in het veld bevindt,
een inductiestroom in het leven roepen, die, overeenkomstig de wet
van Lenz, steeds tegengesteld gericht is aan de stroom in de spoel
(oorzaak van zijn ontstaan). Ter verduidelijking van een en ander
dient fig. 156. Deze toont
een spoel, waarin zich
een ijzeren kern bevindt.
We veronderstellen, dat
er door de spoel een
wisselstroom vloeit. (Dit
is dus een veranderlijke
stroom, die telkens van
richting omkeert).
De
wisselstroom, die door de
spoel vloeit, veroorzaakt
in de kern een wisselveld.
Fig. 156.
Voor één bepaalde richting van de stroom /. is de richting van de flux <I> in fig. 156a
met een pijl aangegeven. We zien hierbij, dat de richtingen van
en / steeds loodrecht op elkaar staan. Wanneer we in fig. 156a
van boven op de kern zien, dan gaat de stroom door de windingen
rechtsom en zal dus de inductiestroom in de kern linksom moeten
gaan. (In de figuur is laatstgenoemde met vele pijlen in de kern
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aangegeven). Keert de stroom in de windingen van richting om,
dan geschiedt hetzelfde met de inductiestroom in de kern. In fig.
1566 is dit laatste in boven-aanzicht getekend.
Nu zal de stroom, die door de windingen gaat, precies de weg
moeten volgen, die door de draden aangegeven wordt; dit geldt
immers voor iedere geïsoleerde geleider, waar een stroom doorheen
vloeit. (Denk hierbij aan de leidingen van een lichtinstallatie). Het
zelfde geldt echter niet voor de electrische inductiestroom in de
ijzeren kern, omdat de electronen zich daar in een geheel vlak
kunnen bewegen. We hebben daarom die electronenbeweging,
omdat die niet volgens één rechte lijn plaats vindt, met een groot
aantal pijltjes aangegeven. In fig. 156a verlopen deze pijltjes linksom;
in fig. 1566 gaan ze rechtsom. Wanneer men zich van deze elec
tronenbeweging een voorstelling tracht te vormen, dan moet men
daarbij onwillekeurig denken aan een werveling (draaikolk of wervel
wind), waarbij deze afwisselend linksom en rechtsom verloopt. Men
geeft daarom aan de electrische inductiestromen, die in de kern
ontstaan, de naam wervelstromen of dwarrelstromen: de eigenlijke
benaming is. naar de ontdekker er van, foucaultse stromen.
Nu zal men intussen wel begrepen hebben, dat die wervelstromen
door ons allerminst op prijs gesteld worden. De ijzeren kern dient
er voor om het veld u-maal zo sterk te maken, maar is zeker niet
bedoeld om er inductiestromen in op te wekken. Zoals iedere
stroom /, die een weerstand R doorloopt, daarin warmte ontwikkelt
(/ • R watt), zo doen dit ook de wervelstromen in de ijzeren kern.
Het spreekt vanzelf, dat dit aantal watts geleverd wordt door de
energiebron, waarop de spoel (fig. 156a) aangesloten staat. Daar
dus, als gevolg van de wervelstromen, het geleverde aantal watts
groter is dan zónder wervelstromen het geval geweest zou zijn,
noemt men het extra aantal watts, het wervelstroomverlies. Dit
verlies openbaart zich, doordat de kern warm wordt. De grootte
van het verlies wordt o.a. bepaald door de inductie B in het ijzer,
door de snelheid waarmede de flux verandert en door het ijzervolume van de kern. Het verlies, door wervelstromen veroorzaakt,
is zeker niet gering en daarom zal men moeten trachten om het
zoveel mogelijk te onderdrukken. Dit kan zeer goed geschieden
door de kern niet massief uit te voeren, doch in plaats daarvan
de kern samen te stellen uit dunne onderling-geïsoleerde ijzerdraadjes
of ijzeren plaatjes (blikken). Het laatste is afgebeeld in fig. 157.
Wanneer we ons deze kern geplaatst denken in de spoel uit fig. 156a,
dan zal men gemakkelijk inzien, dat de wervelstromen steeds stuiten
op de isolatie, die zich tussen de blikken bevindt. Hoe dunner de
blikken zijn, des te beter worden de wervelstromen onderdrukt.
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De blikken, waaruit de kern samengesteld is. worden met een doorgaande schroefbout of klinkbout tegen elkaar geperst. Om te
voorkomen, dat de wervelstromen via die bout
verlopen, moet deze omgeven zijn van een iso
lerende laag, b.v. van papier of iets dergelijks.
De isolatie tussen de blikken kan verschillend
van aard zijn. Zeer veel wordt gebruik gemaakt
van uiterst dun papier of wel, men brengt tussen
de blikken isolatielak aan. Een andere zeer practische methode is, dat men de kern samenstelt
uit blikken, die bedekt zijn met een dun laagje
ijzeroxyde (roest). Dit werkt isolerend en heeft
Fig. 157.
dus dezelfde uitwerking als papier of lak. Het
onderverdelen van een kern, zoals dit b.v. af
gebeeld is in fig. 157, noemt men het lamelleren van de kern
(„lamel” - klemtoon op de e — wil zeggen „strook"). Het lamelleren vani kernen wordt steeds toegepast in alle apparateni en
toestellen, w;aarbij de magnetische krachtstroom in het ijzer ;aan
veranderingen onderhevig is. Als voorbeeld noemen we de kernen
van transformatoren, de ankers van motoren en dynamo’s enz.
Om zich een betere voorstelling te kunnen vormen van het gedrag
der wervelstromen, willen we hier melding maken van enkele zeer
leerzame experimenten. Allereerst de z.g. slinger van uon Waltenhofen, die is afgebeeld in fig. 158. De wikkeling van een electromagneet rn is via een schakelaar s, aangesloten op een batterij B.
In de luchtspleet van de magneet (voor de vorm, zie fig. 105) is
een slinger aangebracht, die uit een cirkelvormig gebogen koperen
strook a b bestaat. Het draaipunt van deze slinger is aangegeven
met /J. Veronderstellen we nu, dat s open staat, dan vloeit er
géén stroom en is er géén veld in de luchtspleet; de slinger zal,
indien we deze een
duwtje geven, vrij heen en weer slingeren.
<
Zodra we echter s sluiten, zullen we waarnemen, dat de slinger
plotseling stil komt te hangen De verklaring voor dit verschijnse
ligt voor de hand. Door het sluiten van s, ontstaat er in de lucht
spleet een veld. De slinger snijdt de krachtlijnen van dit veld,
waardoor er wervelstromen in de koperen strook a b opgewekt
worden, die de oorzaak van hun ontstaan — de beweging —
tegenwerken (wet van Lenz). De wervelstromen verwekken dus
opnieuw een veld, dat tegengesteld gericht is aan het veld van de
magneet, waardoor een remmende kracht ontstaat, die de slinger
tot stilstand brengt.
Nu verwijderen we de slinger a b en vervangen deze door een
andere, die in de figuur is aangegeven met cd. In deze slinger
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zijn een groot aantal zaagsneden aangebracht. Bij open schakelaar
s, dus zónder veld in de luchtspleet, zal deze slinger zich even

____ Y
Fig. 158.

zo vrij bewegen als de voorgaande.
We merken hierbij dus niets bijzonders op. Sluiten we nu weer
de schakelaar s, dan zal blijken, dat de slinger met de zaagsneden
nu niet plotseling geremd wordt, maar rustig door blijft slingeren.
Blijkbaar zijn nu de wervelstromen achterwege gebleven. Het ont
staan van de wervelstromen is bij deze slinger tegengegaan door
de zaagsneden, die, evenals de isolatie tussen de blikken van een
gelamelleerde kern, isolerend werken. Dit experiment toont tevens
aan. dat de wervelstromen een energieverlies veroorzaken, want
er was arbeid nodig om de slinger a b tot stilstand te brengen en
deze arbeid werd verricht door de wervelstromen.
Inplaats van een slinger, die zich heen en weer in de luchtspleet
beweegt, had men natuurlijk ook een draaiende koperen schijf
kunnen nemen en deze dan later kunnen vervangen door een
andere koperen schijf, waarin, op dezelfde manier als bij de slinger
cd, een aantal zaagsneden zijn aangebracht. Men zou dan waar
genomen hebben, dat de schijf zónder de zaagsneden, onmiddellijk
na het sluiten van s, tot stilstand kwam, terwijl de schijf mèt de
zaagsneden rustig bleef doordraaien. Hoe meer zaagsneden men
aanbrengt, des te beter worden de wervelstromen onderdrukt en
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des te langer blijft de slinger c d. respectievelijk de schijf met de
zaagsneden, na het sluiten van s nog in beweging.
Zou men de slinger a b, respectievelijk de schijf zónder de zaag
sneden, toch in beweging willen houden, dan zou men zelf de
remmende werking moeten overwinnen. De arbeid, die daarbij ver
richt moet worden is dezelfde, als die, welke door de wervelstromen
in de slinger (respectievelijk in de schijf) verbruikt wordt. Men zal
begrijpen, dat dit experiment een zuivere toepassing is, van de
wetten van Faraday en Lenz. Genoemde eigenschap, dat de be
weging van een lichaam geremd kan worden door de wervelstromen,
wordt in de practijk op verschillende manieren toegepast. Men
spreekt daarbij van een wervelstroomrem.

Een andere manier om het wervelstroomverlies aan te tonen is de
volgende. Men neemt een spoel zonder kern, doch met zéér veel
windingen, zodat de inductieve weerstand groot genoeg is om deze
op het wisselstroom-lichtnet te kunnen aansluiten. Nu steekt men
in de holte van de spoel een massieve ijzeren staaf en laat deze
een korte tijd er in zitten. Wordt daarna de staaf weer uit de
spoel verwijderd, dan constateert men, dat deze zo warm geworden
is, dat men er zich de vingers bijna aan brandt. Vervangt men
nu de massieve staaf door een bundeltje saamgebonden dunne
onderling-geïsoleerde ijzerdraadjes, dan zal men bemerken, dat deze
koud blijven. Het wervelstroomverlies is in het laatste geval dus
vrijwel geheel onderdrukt.

Samenvatting:
In een geleider, die zich in een veranderlijk magnetisch
veld bevindt, ontstaan electrische inductiest romen,
wervelstromen genaamd.

De richting van deze wervelstromen is steeds lood
recht op de richting van het veroorzakende veld en
tegengesteld aan de richting van de veroorzakende
stroom.
Wervelstromen veroorzaken een verlies aan watts,
om welke reden men het ontstaan van die stromen
tegengaat. Ijzeren kernen worden daarom opgebouwd
uit onderling-geïsoleerde blikken. (Gelamelleerd).

Door middel van wervelstromen kan men de beweging
van een geleidend lichaam remmen.
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§ 64. Huid-effect.
Hieronder wordt een verschijnsel verstaan, dat zich in het bijzonder
bij h. f. stromen voordoet. Het komt hierop neer, dat een wissel
stroom de neiging vertoont, om meer aan de oppervlakte (huid)
van een geleider te vloeien dan in het midden. Bij 1. f. wissel
stromen speelt het verschijnsel geen noemenswaardige rol ; bij h. f.
wisselstromen daarentegen is het zeer goed merkbaar. Ter verkla
ring van een en ander diene fig. 159. Daarin is links een stuk van
een ronde massieve geleider afgebeeld, waar een wisselstroom /
door vloeit. De richting van deze stroom is, voor één bepaald
tijdstip, met een van-ons-afgaande pijl aangegeven. Het is ons

Fig. 159.

bekend, dat bij deze stroomrichting een veldrichting behoort, die
rechtsom verloopt (zie de cirkelvormige krachtlijnen, die aan de
voorkant op de geleider getekend zijn). Zoals men bemerkt, be
palen we ons nu niet tot het veld buiten de geleider, maar uit
sluitend tot het veld er binnenin. We beschouwen nu eens een
dunne strook uit de geleider, zoals die in de figuur gearceerd aange
geven is en rechts naast de geleider vergroot is afgebeeld. In deze
strook zijn ook weer enkele krachtlijnen getekend van het magne
tische veld. Omdat dit veld voortdurend van sterkte en richting
verandert, ontstaan er in de strook wisselstromen (wervelstromen).
Deze geïnduceerde stromen zijn, symbolisch, met een enkele ge
streepte lijn aangegeven en aangeduid met /’. Deze /' vloeit nu
te allen tijde zo, dat hij in het midden van de oorspronkelijke ge
leider (lijn P Q) tegengesteld gericht is aan de stroom /, terwijl hij
aan de buitenkant van de geleider dezèlfde richting heeft als /,
We krijgen derhalve in het midden het verschil der stromen (/—ƒ’)
en aan de buitenkant hun som (/ -(—/’). Omdat, bij hoge frequenties.

N
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/' nagenoeg gelijk is aan /, kan men dus zeggen, dat dan in het
midden practisch geen stroom vloeit en dat vrijwel alle stroom aan
de oppervlakte vloeit. Omdat de wervelstroom /’ een gevolg is
van inductiewerking, volgt uit bovenstaande verklaring, dat de
weerstand tegen stroomveranderingen (inductieve weerstand) in het
midden van de draad groter is dan aan de omtrek.
Een gevolg van het huideffect of skin-effect is, dat de nuttige
draaddoorsnede kleiner wordt, of omgekeerd, dat de weerstand,
die de stroom ondervindt, groter wordt. Bij h. f. stromen kan de
weerstand van een massieve draad vele malen groter zijn dan die,
welke diezelfde draad aan een 1. f. stroom of aan een gelijkstroom
biedt. (Bij gelijkstroom blijft het skin-effect natuurlijk geheel achter
wege). Men maakt daarom in de hoogfrequent-techniek gebruik
van speciale leidingen, die zodanig vervaardigd zijn, dat daarbij
een nuttiger gebruik van de leidingdoorsnede gemaakt wordt.
De practische uitvoering van die geleiders kan verschillend zijn.
Zo gebruikt men soms holle geleidingen, dus koperen pijpen of
buizen. Dat dit verbetering geeft, is vanzelfsprekend, want het
binnenste van een massieve draad blijft tóch ongebruikt; we kunnen
dit daarom even goed weglaten. Spoelen voor zenders, en verbindingsleidingen van zenders, waar krachtige, hoogfrequentie stromen
doorheen gaan, worden daarom wel van rood-koperen buizen ver
vaardigd.
Een eenvoudiger oplossing dan het gebruik van buiskoper, is de
toepassing van bandkoper. Dit vertoont, wat de uiterlijke vorm
betreft, veel overeenkomst met een stuk lint. De verklaring voor
de doeltreffende werking van bandkoper is deze. Wanneer men
een aantal figuren (b.v. een cirkel, een vierkant enz.), die alle het
zelfde oppervlak bezitten, met elkaar vergelijkt, dan blijkt, dat de
cirkel de kleinste omtrek bezit, het vierkant een grotere omtrek,
terwijl een rechthoek een nóg grotere omtrek bezit. Verder blijkt
(men kan dit gemakkelijk zelf narekenen), dat bij eenzèlfde opper
vlak, de omtrek des te groter zal zijn, naarmate de rechthoek langer
en smaller van vorm is. Bekijkt men nu de doorsnede eens van
een stuk bandkoper, dan blijkt dit inderdaad een lange smalle
rechthoek te zijn Uit de gegeven verklaring volgt derhalve, dat
bandkoper, bij een gegeven doorsnede, een zo groot mogelijke omtrek
bezit. Het gewenste doel is hiermede bereikt.
Voor buigzame verbindingen zijn buis- en bandkoper natuurlijk
niet te gebruiken. Daarom heeft men voor dat doel een bijzonder
soort snoer gemaakt, dat in de practijk bekend is onder de naam
,,litzedraad". (Een Hollandse benaming hiervoor bestaat helaas
niet). Dit litzedraad is samengesteld uit een groot aantal zeer dunne
onderling-geïsoleerde koperdraadjes. Deze draadjes zijn echter niet,
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zoals bij een gewoon snoer, in elkaar gedraaid, maar ze zijn op
een bepaalde manier in elkaar gevlochten. De manier van vlechten
komt hierop neer, dat elk der draadjes geleidelijk van de opper
vlakte naar het binnenste van de geleider verloopt en daarna weer
van het binnenste naar de oppervlakte. Het gevolg hiervan is. dat
de stroom in ieder draadje dezelfde tegenstand ondervindt, want
de totale weerstand van elk draadje is nu even groot. Daar er
dus geen voorkeur bestaat voor het ene draadje of het andere,
vloeit door ieder draadje evenveel stroom en wordt op die manier
de gehele draaddoorsnede benut. Litzedraad is bij uitstek geschikt
voor het vervaardigen van afstemspoelen. Het litzedraad, dat men
voor ontvangspoelen gebruikt, is (met isolatie) iets dikker dan een
speld en kan gemakkelijk een zestigtal adertjes bevatten. Elk van
deze adertjes is bedekt met een uiterst dunne (buigzame) emaillaag,
terwijl het geheel omgeven is van een zijde-omspinning.
Bij het solderen van litzedraad moet met alle adertjes contact ge
maakt worden, daar anders de draaddoorsnede niet ten volle benut
zou worden. Het solderen geschiedt als volgt: men verwijdert de
omspinning over 2 a 3 cm, verhit het draaduiteinde in een spiritus
vlam *) totdat het roodgloeiend is. dompelt het snel **) onder in
alcohol, waardoor het email van de draadjes afspringt en soldeert
het daarna.

Samenvatting:

Een wisselstroom ondervindt in een gestrekte geleider
behalve ohmse ook inductieve weerstand; deze laatste
is in het midden van de geleider het grootst.
Dit verschijnsel heeft tot gevolg, dat Ii. f. stromen in
een massieve draad hoofdzakelijk aan de oppervlakte
verlopen (skin-effect).

Om die reden vervaardigt men geleiders voor h. f.
stromen van pijpkopcr, bandkoper, of van litzedraad.
§ 65.

Het afschermen van spoelen.

Wanneer in een schakeling verscheidene spoelen voorkomen, waar
wisselstromen doorheen gaan, dan zullen deze spoelen in hun
naaste omgeving veranderlijke velden verspreiden. Deze velden
kunnen inducerend werken op naburige leidingen, waardoor de
spoelen met elkaar of met die leidingen ,,gekoppeld” komen te staan.
Hiermede wordt bedoeld, dat stroomveranderingen in de spoel
weer spanningsveranderingen in de naburige geleiders veroorzaken.
*) Een spiritusvlam geeft geen roet.
**) Het is nodig snel onder te dompelen, anders is de draad reeds geoxydeerd !
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Om deze ongewenste koppelingen tegen te gaan, past men op de
spoelen z g. ,,afscherming" toe. Deze afscherming, die gebaseerd
is op het ontstaan van wervelstromen, kan als volgt verklaard
worden.
Denken we ons vóór de opening van een spoel een vlakke,
e/ecfnsch-geleidende plaat (b.v. van koper), zoals dit afgebeeld
is in fig. 160a (fig. 1606 toont een bovenaanzicht), dan zal deze
plaat getroffen of gesneden worden door de krachtlij:men van het
magnetische veld. Gaat er door de spoel een veranderlijke stroom
(wisselstroom), dan verandert ook het veld van de spoel en ont
staat er in het geleidende vlak, volgens de inductiewet van Faraday,
een electrische inductiestroom (wervelstroom).
De wet van Lenz leert, dat deze inductiestroom zich steeds zal
verzetten tégen de oorzaak van zijn ontstaan.
Deze tegenwerking komt nu hierop neer, dat de wervelstromen,
die in het geleidende vlak optreden, opnieuw een magnetisch veld
in het leven roepen, dat steeds tegengesteld gericht zal zijn aan
het veld van de spoel.
Het spoelveld onder
vindt daardoor een
zekere
tegenstand,
waardoor het niet
door het vlak heen
kan dringen. Aan de
b
andere zijde van het
Fig. 160.
vlak is derhalve van
het magnetische veld
weinig of niets te bespeuren. Het vlak schermt het veld als het
ware af, vandaar dat men het met de naam „scherm" aanduidt.

«o

■II

Men dient echter goed in te zien, dat deze afscherming van het
magnetische veld (ook wel magnetische-afscherming genoemd),
gebaseerd is op het ontstaan van electrische inductiestromen in
het scherm. We merken dit nadrukkelijk op, omdat veelal abu
sievelijk gedacht wordt, dat de afscherming veroorzaakt wordt,
doordat koper de magnetische krachtlijnen niet zou doorlaten. Deze
veronderstelling is echter geheel onjuist, want koper laat de mag
netische krachtlijnen (mits het veld niet verandert) bijna ongestoord
door evenals b.v. glas, papier en hout dat doen. Zoals echter
reeds gezegd werd, is de afscherming uitsluitend toe te schrijven
aan het ontstaan van ivervelstromen en deze treden alleen op bij
veïdueranderingen.
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Wanneer men de gegeven verklaring goed begrepen heeft, dan zal
men inzien, dat de afscherming des te effectiever plaats vindt,
naarmate de frequentie van de stroom hoger is (snellere verande
ringen van het veld) en het scherm beter electrisch geleidt. Laagfrequente magnetische velden laten zich daarom op deze manier
vrijwel niet afschermen, maar voor hoogfrequente magnetische velden
is genoemde afscherming geheel afdoende. Men past deze methode
o.a. toe, bij de afscherming van de afstemspoelen van ontvangtoe
stellen. Het scherm bestaat daarbij meestal uit rood-koper, omdat
dit metaal een zeer hoog electrisch geleidingsvermogen bezit.
Het spreekt vanzelf, dat de afscherming van een spoel nog vol
maakter plaats vindt, indien men inplaats van een koperen plaat
te bezigen, een geheel gesloten koperen doos om de spoel aan
brengt. Dit wordt dan ook in de meeste gevallen gedaan. De
spoel is dan naar alle zijden magnetisch afgeschermd.
Het afschermen van spoelen brengt, behalve het voordeel, dat er
geen ongewenste koppelingen kunnen ontstaan, ook een nadeel
met zich mee. We hebben n.1. gezien, dat de wervelstromen in
het scherm een veld veroorzaken, dat het oorspronkelijke veld van
de spoel tegenwerkt. Deze tegenwerking heeft tot gevolg, dat het
veld van de spoel wordt verzwakt. Maar daardoor vermindert de
zelfinductie van de spoel! (De zelfinductie-coëfficiënt
wordt
kleiner).
Is de zelfinductie van de spoel aan een bepaalde waarde gebonden,
dan moet men bij de vervaardiging van de spoel, de zelfinductie
bij voorbaat te gróót maken (te véél windingen geven), opdat deze
na de afscherming, de juiste zelfinductie bezitten zal. Een groter
aantal windingen betekent echter een toename van de ohmse weer
stand „R", dus ook een toename van de verliezen (/-’ • R).
m ehalve dit verlies in de draad, veroorzaken de wervelstromen ook
in het scherm een energieverlies, hetgeen eveneens voor rekening
komt van de energiebron, waarop de spoel staat aangesloten.

Behalve de magnetische krachtlijnen, die een spoel uitzendt, zullen
er ook nog (hoewel in véél geringere mate) electrische krachtlijnen
van een spoel uitgaan. Deze laatste hebben echter een geheel ander
verloop, hetgeen blijkt uit de figuren 50 en 51, waarin het elec
trische veld om vrij opgehangen electrisch geladen lichamen weer
gegeven is. Ook deze electrische krachtlijnen kunnen een onge
wenste koppeling veroorzaken.
We kunnen echter deze z.g. e/ecfnsche-koppeling eveneens onder
vangen, nl. door gebruik te maken van de methode, die in § 35
aangegeven werd. Deze komt hierop neer, dat we het electrische
veld onderscheppen (afschermen), door er een geleidend vlak —■
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loodrecht op de richting van de electrische krachtlijnen ■— in aan
te brengen en dit met de aarde te verbinden. Maar dit electrischgeleidende vlak is (in ons geval) reeds aanwezig, want hiervoor
kan de reeds genoemde koperen doos dienst doen. We behoeven
deze dus nog slechts met de aarde te verbinden. Op die manier
bereiken we, met de koperen doos, dat de spoel naar buiten zowel
magnetische, als electrische afgeschermd is.

i
Uit het voorgaande zal men begrepen hebben, dat een spoel, be
halve een krachtig magnetisch veld, ook altijd nog een zwak
electrisch veld ontwikkelt. Wanneer men dus twee spoelen mag
netisch met elkaar koppelt, dan ontstaat er, zonder dat dit gewenst
wordt, ook altijd nog tussen de spoelen een zwakke electrische
koppeling. Men kan zich dit, wat de werking van de spoelen be
treft, voorstellen, alsof er tussen de spoelen een condensatortje met
kleine capaciteit aanwezig was, dat genoemde electrische koppeling
veroorzaakte.

In de practijk kan zich het geval wel eens voordoen, dat een der
gelijke ,,parasitaire" electrische koppeling tussen twee spoelen, een
verkeerde invloed uitoefent op de werking van een schakeling.
Dit doet zich n.1. voor, wanneer de werking van een schakeling
uitsluitend gebaseerd is op het effect van de magnetische kracht
lijnen. In die gevallen gaat het er dus om, de spoelen zodanig met
elkaar te koppelen, dat er wèl overdracht bestaat van de magnetische
krachtlijnen, maar niet van de electrische
krachtlijnen.
Hoe dit bereikt kan worden, toont ons
fig. 161. Daarin staan afgebeeld: een
spoel I, een metalen (koperen) scherm
s
I
n
s, (dit heeft de vorm van een cylinder,
die
in de langsrichting is doorgeknipt)
Fig. 161.
en een spoel II. De afmetingen zijn zó
gekozen, dat spoel I in de cylinder past en dat de cylinder weer
in spoel II past. In fig. 162a is (in doorsnede) aangegeven, hoe
de spoelen en de cylinder öm elkaar passen. Binnenin bevindt
zich dus spoel I; daar omheen is de cylinder s aangebracht, en
daar omheen weer spoel II.
Het belangrijkste deel van het electrische veld verloopt nu recht
streeks, tussen de windingen van de beide spoelen, zoals met de
dunne horizontale lijntjes aangegeven is. Het magnetische veld is
hierbij met slechts twee in-zichzelf-gesloten lijnen voorgesteld.
Men ziet nu duidelijk in de figuur, dat de magnetische krachtlijnen
ongestoord doorgaan, want de metalen cylinder bezit geen bodem

■
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en geen deksel. Het electrische veld daarentegen, wordt door de
metalen cylinder onderschept, omdat deze in verbinding staat met
de aarde. Voor hen, die zich
aan de hand van fig. 162a nog
niet een juist beeld kunnen
vormen, van het verloop van
de electrische krachtlijnen tus
sen de beide spoelen, is in
fig. 162b nog eens een boven
aanzicht van de spoelen met
het scherm getekend. Men ziet
nu, dat de electrische kracht
lijnen radiaal tussen de beide
Fig. 162.
spoelen verlopen. Een verkla
ring voor de afscherming van
het electrische veld, werd reeds gegeven in de tekst, behorende
bij fig. 62.
In het bovenstaande hebben we dus een methode leren kennen,
om twee spoelen uitsluitend magnetisch met elkaar te koppelen.
Waarom in de metalen cylinder in de langsrichting een spleet aan
gebracht moet worden, zal later verklaard worden bij de behandeling
van de transformatoren.

Samenvatting:

Men schermt spoelen af, om te voorkomen, dat ze op
naburige geleiders (met nadelig gevolg), inducerend
zouden kunnen werken. Door het scherm wordt het
veld binnen bepaalde grenzen gehouden.
De afscherming berust op het ontstaan van wervelstromen in het scherm. Het veld van deze wervelstromen (schermveld), werkt het veld van de spoel
tegen en belet daardoor het spoelveld, om door het
scherm heen te dringen.

Daar deze magnetische afscherming een gevolg is van
inductiewerking, zal de afscherming des te efectiever
plaats vinden, naarmate de frequentie van het veld
hoger is en naarmate het scherm beter electrisch ge
leidend is.
Ken nadeel van de afscherming is, dat de zelf inductie
van de spoel er door afneemt en tevens, dat er in het
scherm verliezen optreden.
Door het scherm met de aarde te verbinden, verkrijgt
men, behalve de afscherming van het magnetische
veld (magnetische afscherming), ook nog de afscher
ming van het electrische veld (electrische- of statischeafscherming).

: -
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Om de parasitaire electrische koppeling, die tussen
spoelen kan bestaan, tegen te gaan, moet een geaard
— clectriscli geleidend — scherm tussen de spoelen
aangebracht worden, echter zo, dat het magnetische
veld daarvan géén afscherming ondervindt (spleet in
het scherm, in de richting van de magnetische kracht
lijnen).
§ 66.

Spoelen mèt en spoelen zonder ijzerkern.

De spoelen, die in de practijk voor zend- en ontvangdoeleinden
gebruikt worden, kan men in hoofdzaak in twee groepen indelen,
nl. in spoelen zónder ijzerkern en spoelen mèt ijzerkern. Het doel
van de kern in een spoel is uitsluitend, om bij een minimaal aan
tal windingen, een maximum van zelfinductie te verkrijgen. Immers,
uit de theorie over het magnetisme is bekend, dat het ijzer (bij
een bepaalde stroom door de spoel) de veldsterkte M-maal zo
groot maakt. Hetzelfde geldt voor de veranderingen, die het veld
ondergaat ; ook die worden /z-maal zo groot. Door het aanbrengen
van een ijzeren kern wordt dus de zelfinductie-coëfficiënt eveneens
/z-niaal zo groot. Van deze eigenschap maakt men gebruik bij
het vervaardigen van smoorspoelen voor laagfrequente wisselstromen.
De waarde van de zelfinductie-coëfficiënten van deze spoelen kan
ongeveer 25 tot 50 henry bedragen. Vanzelfsprekend behoren die
kernen gelamelleerd te zijn, tegen het optreden van wervelstromen.
Een enkele maal komt het voor, dat de zelfinductie van een
smoorspoel regelbaar moet zijn; dit is afhankelijk van het doel,
waarvoor men de smoorspoel gebruikt. Een oplossing hiervoor
kan gemakkelijk gevonden worden in het aanbrengen van b.v.
een uitschuifbare kern. Verwijdert men nl de kern uit de spoel,
dan neemt de zelfinductie af. Op die manier kan, door de kern in
of uit te schuiven, de zelfinductie geleidelijk groter of kleiner ge
maakt worden Natuurlijk is deze manier alleen toepasselijk op
spoelen, die uitgevoerd zijn met een z.g. open-kern. Daaronder
verstaat men een staafvormige kern, dus een kern, die naar twee
zijden doodloopt.
Smoorspoelen met grote zelfinductie-coëfficiënten, zoals tevoren
aangegeven werd, worden echter steeds met een gesloten kern
uitgevoerd. Deze kan natuurlijk niet uit de spoel geschoven worden.
Zou men bij deze spoelen de zelfinductie toch willen veranderen,
dan zou dit kunnen geschieden, door in de kern een regelbare
luchtspleet aan te brengen. Hoe wijder men deze luchtspleet stelt,
des te groter wordt de magnetische weerstand, des te zwakker
wordt de flux en des te kleiner wordt de zelfinductie-coëfficiënt.

Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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Overeenkomstig het doel, waarvoor men spoelen met zeer grote
zelfinductie in de practijk gebruikt, komt het echter zelden voor,
dat het nodig is, de ,,/ƒ’ van deze spoelen regelbaar te maken.
Ze worden daarom vrijwel uitsluitend geconstrueerd met een vaste
gesloten kern.
Behalve de hierboven genoemde smoorspoelen voor laagfrequente
wisselstromen, gebruikt men in de practijk ook smoorspoelen voor
hoogfrequente wisselstromen. Het wezenlijke verschil tussen deze
twee soorten smoorspoelen is dit, dat de laagfrequente smoorspoelen
mèt een ijzerkern worden uitgevoerd en de hoogfrequente smoor
spoelen zónder een ijzerkern.
Zo oppervlakkig beschouwd zou men misschien kunnen denken,
dat een spoel zonder kern nimmer als smoorspoel dienst kan doen.
Dit is echter niet juist. De functie van een smoorspoel is nl. het
tegenhouden (smoren) van een of meer wisselstromen en dit vindt
plaats, zodra de smoorspoel voor die wisselstroom(en) een zéér
hoge weerstand bezit.
Nu werd in § 62 reeds gezegd, dat de weerstand, die een spoel
aan een wisselstroom biedt, niet alléén bepaald wordt door de
zelfinductie-coëfficiënt /,. maar mede door de snelheid, waarmede
de stroomsterkte verandert, dus door de frequentie ƒ van de wissel
stroom Deze laatste factor geeft bij hoogfrequente stromen juist
de doorslag. Door de kern uit een spoel weg te laten, kan nl.
de factor L gemakkelijk een paar honderd maal kleiner worden,
maar daar staat tegenover, dat de frequenties van hoogfrequente
stromen vele duizende malen groter zijn, dan die van de laagfrequente
stromen. We zien dus. dat een spoel zónder kern, aan een hoog
frequente stroom, dezelfde of zelfs nog wel een grotere weerstand
bieden kan, dan een spoel mèt kern aan een laagfrequente
stroom.
Wanneer men het bovenstaande goed begrepen heeft, dan zal men
inzien, (dat
’
de benaming ..smoorspoel” zeer betrekkelijk is en dat
deze benaming dus alleen
- i van toepassing is op de functie, die een
spoel op een bepaalde plaats in een schakeling verricht. Zo zal
b.v. een spoel met een ,paar honderd windingen
«
(zonder kern), zich
voor een hoogfrequente
1
stroom zeer goed als smoorspoel kunnen
gedragen, maar diezèlfde
spoel bezit voor een laagfrequente stroom
'
hoegenaamd geen inductieve weerstand en daarvoor vervalt dus
het begrip smoorspoel.
Wanneer we er dus aan vasthouden, dat een hoogfrequente smoor
spoel steeds zónder kern en een laagfrequente smoorspoel steeds
mèt kern wordt uitgevoerd, dan zal men zich in de practijk zeker
nimmer behoeven te vergissen, bij het onderscheiden van deze twee
spoelsoorten, ook al is de kern niet zichtbaar aangebracht. Een
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laagfrequente smoorspoel is om die reden nl. altijd veel zwaarder
(in gewicht) dan een hoogfrequente smoorspoel.
Dat de „smoor -werking van een spoel afhankelijk is van de fre
quentie. ziet men ook gemakkelijk aan form. 62. Hoe groter de
frequentie van een wisselstroom is, des te sneller verandert de stroom
en des te groter is de term ee: in deze formule. Dit geeft een
kleinere uitkomst voor i, hetgeen zeggen wil, dat de stroom beter
wordt onderdrukt of ,,gesmoord".
Volgens deze formule zou de werking van een smoorspoel vol
maakt zijn, wanneer voor de betrokken stroom, de in de spoel
opgewekte e-, gelijk was aan de wisselspanning u, waarop de spoel
aangesloten staat, In dat geval immers wordt de teller van de
breuk gelijk aan nul en derhalve ook i gelijk aan nul. Geheel
volkomen bereikt men deze toestand nooit, maar in practische gevallen kan de e- wel nagenoeg de waardei van de aangelegde spanning v bereiken, zodat de werking van zo’n smoorspoel dan wel
bijna als ideaal mag worden beschouwd.

Men zou zich nu nog kunnen afvragen, wat er gebeurt, wanneer
men in een hoogfrequente spoel toch een ijzerkern aanbrengt. Dan
zullen er in het ijzer, evenals dit in de kern van een laagfrequente
spoel plaats vindt, verliezen optreden. Deze worden voor het
grootste gedeelte veroorzaakt door de wervelstromen en voor het
overige deel door magnetische hysteresis; de theorie leert nl., dat
de hysteresisverliezen evenredig zijn met de frequentie en dat de
wervelstroomverliezen evenredig zijn met het kwadraat van de fre
quentie. Alle verliezen bij elkaar gerekend, worden deze bij hoge
frequenties zo groot, dat men spoelen voor'hoogfrequente stromen
met voordeel zónder kern uitvoert Dit te meer, daar deze toch in
het geheel niet nodig is, om de vereiste zelfinductie te verkrijgen.

In tegenstelling met het bovenstaande, bestaan er toch wel hoog
frequente (afstem)spoelen mèt ijzerkern Het spreekt echter wel haast
vanzelf, dat dit geen gewone kernen kunnen zijn. Men heeft daarbij
het ijzer microscopisch fijn verpulverd en met een isolerend bindmiddel
samengeperst tot een compacte massa. Alle ijzerdeeltjes zijn dan
dus onderling-geïsoleerd. Hierdoor worden de wervelstroomverliezen
tot een uiterste minimum beperkt. De afmetingen dezer spoelen
kunnen veel kleiner zijn dan normaal. Tegenwoordig vinden ijzerkernspoelen voor h. f. doeleinden steeds meer toepassing. Een
voordeel van deze spoelen is, dat men, door het aanbrengen van
een regelbare luchtspleet. of, door de kern uitschuifbaar te maken,
de zelfinductie-coëfficiënt binnen bepaalde grenzen gemakkelijk
regelen kan.
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Samenvatting:
Een ijzerkern, in een spoel geplaatst, verhoogt dc zelfinductie. Men past dit alleen toe bij I. f. zeifinductiespoelen; in Ji. f. spoelen geeft een gewone ijzerkern te
veel verliezen. H. f. spoelen worden daarom zónder
ijzerkern of met bijzonder geconstrueerde ijzerkern
uitgevoerd.
Bij spoelen, die voorzien zijn van een ijzerkern, kan
men de zelfinductie-cocfficiënt regelbaar maken, door
(bij open kern) de kern uitschuifbaar te maken, of
(bij gesloten kern) een regelbare luchspleet aan te
brengen.
De werking van een smoorspoel is eerst effectief,
wanneer de e m k van zelf inductie, die de spoel in
zichzelf opwekt (wissel-e m k), bijna even groot is,
als de wisselspanning, waarop de spoel aangesloten
staat. Dc wisselstroom, die de spoel doorlaat, wordt
dan vrijwel nul.

§ 67.

De verliezen, die in spoelen optreden.

Wanneer er door een spoel een wisselstroom vloeit, dan treden
er in die spoel verschillende verliezen op. Vooral bij afstemspoelen
is het van het grootste belang, deze verliezen tot een minimum te
beperken. Het onderstaande heeft daarom in hoofdzaak betrekking
op afstemspoelen. De oorzaken van genoemde verliezen zijn de
volgende.
De draad, waarvan de spoel gemaakt is, bezit een zekere weer
stand R en wanneer daar een wisselstroom i doorheen vloeit, dan
ontwikkelt deze daarin een warmte i- • R watt. Om dit energie
verlies zo gering mogelijk te doen zijn, dient men de weerstand R
van de draad, waaruit de spoel vervaardigd .is, zo klein mogelijk
te houden. Men bereikt dit in de eerste plaats, door litzedraad
(§ 64) te gebruiken, hetgeen in de practijk dan ook zeer veel ge
daan wordt.
Afgezien van de draadsoorf, die men gebruikt, hangt (voor één
bepaalde waarde van de zelfinductie) de weerstand van een spoel
ook nog af, van de lengte van de draad, waarmee de spoel ver
vaardigd is. We bedoelen hiermede, dat spoelen met gelijke zelfinductie-coëfficiënten, niet altijd dezelfde draadlengte behoeven te
bezitten. Dit houdt nl. verband met de vorm, die de spoel bezit.
Het spreekt vanzelf, dat in dat geval de spoel met de geringste
draadlengte ook het minste verlies i- • R oplevert. Op de manier,
waarop een spoel gewikkeld kan zijn, komen we hierna nog terug.
Behalve de warmteontwikkeling i2 • R. die in de windingen van
een spoel plaats vindt, treedt er in afstemspoelen (zonder ijzerkern)
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toch nog ivervelstroomverlies op. Men zal zich afvragen, hoe dit
mogelijk is, daar er toch geen kern aanwezig is. Echter dient men
niet uit het oog te verliezen, dat het isolatiemateriaal (de koker,
waarop de spoel gewikkeld is, en de isolatie óm de draad zelf),
nimmer volkomen isolerend kan zijn; m.a.w. enigszins geleiden doet
het altijd, omdat de weerstand ervan niet oneindig groot is. Er
treden dus, in dit isolatiemateriaal, uiterst zwakke ivervelstromen op,
maar deze zijn nog juist voldoende om zoveel energieverlies te
veroorzaken, dat de kwaliteit van de spoel daardoor merkbaar
achteruit gaat.
Natuurlijk betreft deze opmerking alléén de z.g. afstemspoelen.
Daarom moet men voor die spoelen het allerbeste isolatiemateriaal
gebruiken. Tegenwoordig fabriceert men isolatiestoffen, zoals trolitul,
isolantit, frequentit, kalit e.a., die een zéér groot isolatievermogen
bezitten en daarom zeer geschikt zijn om als „spoelgeraamte” te
dienen *).
Tenslotte zullen er, als de spoel afgeschermd is, ook in het scherm
wervelstroomverliezen optreden.
Wanneer we nu alles tezamen vatten, dan blijkt, dat de verliezen,
die in een spoel optreden, bepaald worden door de weerstand van
de draad (verhoogd door het skineffect) en grotendeels door de
wervelstromen in het isolatiemateriaal (eventueel ook in het scherm).
In verband hiermee kent men aan een afstemspoel het begrip verliesiveerstand toe en verstaat hieronder het volgende. Als alle in
een spoel optredende verliezen tezamen een zeker aantal
watt
bedragen, dan kan men die spoel vervangen denken door een andere
spoel met gelijke L, geheel vrij van verliezen en daarmee in serie
geschakeld een afzonderlijke weerstand R, die zó groot gekozen
is, dat daarin precies hetzelfde aantal /z watt verloren gaan. Deze
vervangingsschakeling heeft dan volkomen dezelfde electrische eigen
schappen en is dus gelijkwaardig met de werkelijke spoel. Die
denkbeeldige serie-weerstand noemt men dan de verliesiveerstand
van de oorspronkelijke spoel. We zullen deze verliesweerstand
hierna aanduiden met Rwi.

Zo’n „denkbeeldig-volmaakte” spoel, die dus uitsluitend zelpnductie
en absoluut geen weerstand bezit en die daarom in het geheel geen
verliezen oplevert, noemt men een ideëele zelfinductie (van „idee’’ =
= „denkbeeld”). Schematisch wordt een ideëele zelfinductie voor
gesteld, zoals in fig. 163a is weergegeven. Op dezelfde manier stelt
men in schakelschema's die spoelen voor, waarvan de verliesweerstand zo klein is, dat deze buiten beschouwing kan blijven. Wil
*) Op deze bijzondere isolatiestoffen komen we later (in deel 2) nog terug.
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men daarentegen in een schematische voorstelling tot uiting laten
komen, dat de weerstand van de spoel niet verwaarloosd mag
worden, dan gebruikt men de voorstelling, die is afgebeeld in
fig. 1636. Deze spoel is dus gelijkwaardig met de (denkbeeldige)
serieschakeling uit fig. 163c. Hierin zijn de zelfinductie en de ver
liesweerstand van de spoel gescheiden van elkaar voorgesteld, nl.
door een ideële zelfinductie /. en een zuivere ohmse weerstand /?.

Samenvatting:
De verliezen in afstemspoelen kan men tot een mini
mum beperken, door litzedraad te gebruiken; de draad
zo kort mogelijk te houden (door geschikte keuze van
de spoelvorm); het spoelgeraamte uit zeer deugdelijk
isolatiemateriaal te vervaardigen en liet scherm te
maken van roodkoper.
Onder de verliesweerstand van een spoel verstaat
men een denkbeeldige ohmse weerstand, die, in serie
met een verliesvrije spoel geplaatst, hetzelfde verlies
veroorzaakt, als in de werkelijke spoel optreedt.

Een ideëele zelfinductie is een denkbeeldig-volmaakte
spoel, die uitsluitend zelfinductie en in ’t geheel geen
ohmse weerstand bezit.

Een spoel, die zelfinductie en weerstand bezit, kan
men zich, wat zijn electrische eigenschappen betreft,
vervangen denken door een serieschakeling van een
ideëele zelfinductie en een ohmse weerstand, respec
tievelijk ter grootte van de zelfinductie-coëfficiënt en
de verlies weerstand van de werkelijke spoel.
In schema’s worden spoelen, waarvan de K bij de ver
klaring van de werking buiten beschouwing kan blij
ven, voorgesteld alsof het ideëele zelfinductie’s waren.

§ 68.

Verschillende manieren van wikkelen.

Bij het vervaardigen van zelfinductiespoelen, kan men verschil
lende wikkelmethoden toepassen. Het eenvoudigst is de z.g. cylindertvikkeling, waarbij een lange smalle koker van het begin tot
het einde volgewikkeld wordt. Zonodig kunnen daarbij meer lagen
op elkaar gelegd worden, zoals dit in doorsnee afgebeeld is in
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fig. 164. Daarin zijn twee lagen, elk van 100 windingen, gedeelte
lijk afgebeeld. (Naar verhouding zijn de draden daarin veel te dik
getekend, maar dit is ter wille van de duidelijkheid gedaan).
Geheel links, direct om de spoelkoker heen, ligt de eerste winding ;
deze is aangeduid met 1. Daarnaast ligt de tweede, enz. Zo door
gaande komen we aan het andere einde terecht bij de 98ste, de
99ste en ten slotte bij de 100ste winding. Er liggen hier dus 100
windingen op één laag. De volgende laag wordt gewikkeld van
rechts naar links, dus komt de
101ste winding op de 100ste win
ding te liggen enz. (zie figuur) en
tenslotte de 200ste winding op de
1ste. Natuurlijk kunnen nog meer
?00
99 91
lagen aangebracht worden, waar
bij telkens de éérste winding van
een vorige laag en de laatste win
ding van een volgende laag op
elkaar komen te liggen.
Fig. 164.
Deze wikkelmethode brengt een nadelig gevolg met zich mee.
Tussen de beide laatstgenoemde windingen ontstaat nl. steeds een
groot spanningsverschil. Stel, dat de spanning-per-winding 0,5 V
bedraagt, dan zou in fig 164 het spanningsverschil tussen de 1ste
en de 200ste winding niet minder dan 200'0,5
100 V bedragen.
Hoewel dit getal voor verschillende spoelen natuurlijk zeer uiteen
lopend is, zien we toch uit het voorbeeld, dat het spanningsver
schil tussen twee lagen groter zal zijn, naarmate (bij een bepaalde
spanning-per-winding) het aantal windingen per laag groter is. Dit
grote spanningsverschil tussen twee lagen, kan (in ’t bijzonder bij
spoelen, die op hoge spanningen aangesloten staan) op den duur
de oorzaak worden van een doorslag tussen twee lagen.
Natuurlijk behoeven we hiervoor bij afstemspoelen nooit te vrezen,
omdat de daarbij optredende spanningen altijd maar heel klein zijn
(hoogstens enkele volts voor de geheele spoel).
Het genoemde verschijnsel heeft echter nog een ander gevolg, dat
zich vooral doet gelden bij hoogfrequente smoorspoelen en bij af
stemspoelen. We hebben nl. in hoofdstuk III geleerd, dat twee
lichamen, die een potentiaalverschil ten opzichte van elkaar bezit
ten, tezamen een condensator vormen. Ditzelfde geldt nu ook voor
de windingen van een spoel, want die hebben alle een spannings
verschil ten opzichte van elkaar. In werkelijkheid gedraagt zich
dus een spoel als een zelfinductie, waarbij tussen de windingen
overal kleine capaciteitjes werkzaam zijn. De vervangingscapaciteit
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van ai die kleine condensatortjes noemt men de spoelcapaciteit
(C >7. ). Dit is, zoals reeds in § 34 vermeld werd, een parasitaire
capaciteit.

Proefondervindelijk kan aangetoond worden, dat de capaciteit van
een spoel dezelfde invloed op deze uitoefent, als een condensator,
die parallel staat aan een capaciteitsun/e spoel. Daarom wordt de
C.s/. altijd als een parallel-condensator voorgesteld. We bedoelen
hiermee, dat men zich een spoel, die zelfinductie èn
capaciteit bezit, wat zijn electrische eigenschappen be
treft, vervangen mag denken door een spoel zónder
capaciteit, met daaraan parallel geschakeld een conden
sator, waarvan de capaciteit gelijk is aan die van de
_1_
spoel. Een dergelijke „gedachte-schakeling” is afgebeeld in fig. 165, waarin de Csp. met een streep-lijn is
getekend.
L.j
Nu is het zeker niet moeilijk in te zien, dat het bij
fig. 164 genoemde verschijnsel juist een gróte spoel
capaciteit ten gevolge moet hebben. Immers, de geringe Fig. 165.
afstand tussen die windingen, welke ten opzichte van
elkaar een groot spanningsverschil bezitten, veroorzaakt een krachtig
electrisch veld en dit betekent voor de spoel een grote capaciteit.
Wil men bij het wikkelen van spoelen de parasitaire capaciteit tot
een minimum beperken, dan moet, in tegenstelling met de wikkelwijze, voorgesteld in fig. 164, het aantal windingen-per-laag zo klein
mogelijk gehouden worden. Hierdoor ontstaat een smalle hoge
spoel, die meer de gedaante heeft van een ..schijf’. Om toch een
groot aantal windingen te kunnen aanbrengen, worden verscheidene
schijven naast elkaar geplaatst. Men noemt dit schij[wikkeling.
Deze methode wordt o.a. toegepast bij hoogfrequent smoorspoelen
en bij afstemspoelen, uitsluitend met de bedoeling, een kleine spoel
capaciteit te verkrijgen; z.g. capaciteits-arme spoelen. Ook de
spoelen van hoogspanningstransformatoren worden op deze manier
gewikkeld, echter met een andere bedoeling, nl. om de kans op
een doorslag tussen twee opeenvolgende lagen zo gering mogelijk
te maken. De verklaring voor dit laatste volgt uit de beschrijving
bij fig. 164. Een doorsnee-tekening van een spoel, die in schijven
gewikkeld is, toont fig. 166. Hierin zijn drie schijven naast elkaar
afgebeeld. Afwisselend zijn er twee aan de buitenkant en twee aan
de binnenkant met elkaar doorverbonden. De pijltjes laten zien,
waar de stroom wordt toe- en afgevoerd.
In plaats van de voorstelling volgens fig. 164, waarin de door
sneden van de draden met cirkeltjes zijn aangegeven, is dit in fig. 166
ter vereenvoudiging, met gekruiste evenwijdige lijntjes gedaan. Dit
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is zo de gebruikelijke manier, om de doorsnede van een spoel aan
te duiden.

Ook bij het vervaardigen van ontvangspoelen (afstemspoelen) past
men wel schijfwikkeling toe. De afzonderlijke „schijven" worden
daarbij gewikkeld op een manier, die zijn oor
sprong vindt in de bekende honingraat~-wikkeling ; we bedoelen de z.g. kruistvikkeling.
De honingraatwikkeling mag zeker wel voor
ieder als bekend verondersteld worden. De
manier waarop deze wikkeling ontstaat, is de
volgende. Op een korte cylindervormige koker
(fig. 167a) wikkelt men zig-zag een draad. Van
voren gezien geeft dit, nadat de draad éénmaal
is rond geweest, fig. 167b. De „sprong", die
men bij het zig-zag gaan neemt, wordt hierbij
zó gekozen, dat de tweede winding niet boven
Fig. 166.
op de eerste komt te liggen, doch een paar
mm verder, zoals afgebeeld is in fig. 167c.
Zo verspringt men na iedere slag, waardoor de typische openingen
of ,,mazen" ontstaan, waaraan deze spoel haar naam te danken
heeft. Fig. 167d toont de rangschikking der draden na vier win
dingen en tenslotte fig. 167e de gehele eerste laag.
De volgende lagen
worden op dezelfde
manier aangebracht en
wanneer we aanne
men, dat er tien win
dingen op één laag
gaan, dan komt dus de
e
elfde winding (eerste
Fig. 167.
van de tweede laag)
weer recht boven de
eerste winding te liggen, met dien verstande, dat er altijd nog een
afstand tussen beide laatstgenoemde windingen bewaard blijft, ter
grootte van de draaddikte. Men ziet dit duidelijk aan fig. 168 (links),
waarin de eerste winding van de eerste laag is aangegeven met
ab', wanneer daar bovenop de eerste winding van de tweede laag
komt te liggen, bevinden zich er tussen, de draden van de krui
sende windingen.
De gehele spoel, zoals deze wordt afgemonteerd, omgeven met een
band van celluloid en voorzien van een aansluitsteker, is afgebeeld
in fig. 168 (rechts), Het nummer boven op de spoel, stelt het
aantal windingen voor.
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Zoals de afbeelding toont, hebben we ook nu weer een smalle
en hoge spoel verkregen, hetgeen, overeenkomstig de formule voor
„/ƒ’ (bl. 268) zeer gunstig is, want
dit geeft een kleine waarde voor /
en een grote waarde voor d.
Hoewel de honingraatspoel, zoals
•H. deze in fig. 168 afgebeeld is, tot het
»b
verleden gaat behoren, wordt toch
deze methode van wikkelen nog steeds
toegepast. Men wikkelt tegenwoordig
a
echter zo, dat de draden stijf tegen
elkaar komen te liggen. Daardoor
verdwijnen de z.g. mazen, waaraan
Fig. 168.
de honingraatspoel haar naam dankt.
Omdat de draden echter op dezelfde
manier gekruist liggen, spreekt men van kruistvikkeling. Dat, ook
bij moderne spoelen, veelal bovendien de schijfwikkeling toegepast
wordt (fig. 166), is uitsluitend om de parasitaire spoelcapaciteit
tot een minimum te beperken.
Ten slotte moeten we nog een bijzondere wikkelmethode vermel
den, nl. een zodanige, die een spoel oplevert, geheel zónder zelfinductie. Dit is dan ook niet een ,,spoel”, volgens de betekenis,
die wij aan dit woord hechten Het is hierbij alleen de bedoeling,
een draad zó op te rollen, dat de verkregen draadklos géén mag
netisch veld ontwikkelt, waardoor ook het zelfinductie-verschijnsel
achterwege blijft.
Een enkele maal, waarop we later terugkomen, doet zich de
noodzakelijkheid voor, een draad zelfinductie-vrij op te rollen. In
zo'n geval bedient men zich meestal van de wikkelmethode, die
afgebeeld is in fig. 169. Dit wordt een dubbeldradige of bifilaire
wikkeling genoemd (de woorden „bi”
en „fil” betekenen respectievelijk
..dubbel” en „draad”). De verklaring
volgt vanzelf reeds uit de figuur. Men
ziet, dat de draad dubbelgevouwen
is en dat dus met twéé draden tege
Fig. 169.
lijk gewikkeld wordt. Op die manier
worden eigenlijk twee spoelen naast
elkaar gelegd. Eén, waarin de pijlen omhoog getekend zijn en één.
waarin de pijlen naar omlaag wijzen. Die pijlen geven de richting
van de stroom aan en we zien nu, dat de velden van de beide
spoelen elkaar steeds opheffen, óók, als er een wisselstroom door
de draad vloeit. Het behoeft zeker geen toelichting, dat binnen in
zo’n wikkeling nimmer een ijzerkern aangebracht wordt.
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Samenvatting:
Een cylinderwikkeling wordt verkregen, wanneer men
een lange smalle koker van het begin tot het einde
vol wikkelt.

Een cylinderspoel, die uit méér lagen bestaat, heeft
het nadeel een grote spoelcapaciteit te bezitten en
(als de spoel gebruikt wordt bij hoge spanningen)
dat er op den duur kans bestaat op een doorslag,
aan één der einden tussen twee lagen.
De capaciteit vaneen spoel (parasitaire capaciteit)
moet men zich voorstellen, als parallel aan de spoel
werkzaam te zijn.

Een schijfwikkeling wordt verkregen, door een spoel
op te bouwen uit een aantal sectie’s, die elk een kleine
wikkellengte en een grote wikkelhoogte bezitten.

Het voordeel van de schijfwikkeling is gelegen in een
geringe spoelcapaciteit, een maximum zelfinductie
bij minimum draadlengte en (bij aansluiting op hoge
spanning) weinig kans op doorslag tussen de lagen
onderling.

Men wikkelt een draad bifilair, wanneer het de be
doeling is, dat de verkregen draadwinding géén zelf
inductie bezitten zal.

§ 69.

De wet van Biot en Savart. *)

In fig. 170a zijn twee magneetpolen afgebeeld, waartussen een
homogeen veld aanwezig is. Een stroomvoerende geleider (stroom
vloeit van ons af) bevindt zich in het veld en staat loodrecht op
de veldrichting. Het veld om de geleider, dat een gevolg is van
de stroom I, verloopt rechtsom Uit de aangegeven pijlrichtingen
blijkt, dat het veld van de magneetpolen en het veld van de ge
leider dezelfde richting hebben rechts van de geleider en de tegen
gestelde richting hebben links van de geleider. Daardoor ontstaat
rechts van de geleider een verdichting of versterking van het veld
en links van de geleider een verzwakking van het veld.
Omdat voor een veldverdichting een samendrukkende kracht nodig
is, zullen de krachtlijnen zich daartegen met een even grote
uitzettende kracht verzetten; aan de linkerkant van de geleider
gedraagt het veld zich precies omgekeerd. Het gevolg van een en
ander is, dat de geleider naar links bewogen wordt; er werkt dus
op de geleider een kracht. Naar de Hollandse geleerde Lorentz,
die het eerste een theoretische verklaring voor dit verschijnsel gaf.
noemt men de te voren genoemde kracht ook wel lorentz-kracht.
•> Spreek uit: Bioo en Savaar.
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Ter verduidelijking van een en ander is fig. 170b getekend, die
twee magneetpolen voorstelt, waartussen twee koperen rails of
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Fig. 170a.

Fig. 170b.

leibanen aangebracht zijn, die via een schakelaar s in verbinding
staan, met de polen van een stroombron. Dwars op deze rails is
een rond koperen staafje ab gelegd, dat dus een rollende beweging
kan maken. De krachtstroom <I>, die door de magneet uitgezonden
wordt, verloopt van /V naar Z; deze richting is met een pijl aan
gegeven.
Bij gesloten schakelaar s, loopt de stroom (overeenkomstig de aan
gegeven polariteit van de stroombron) door het ronde koperen
staafje in de richting van a naar b. We zullen nu waarnemen, dat
het staafje over de rails een rollende beweging maakt van rechts
naar links (aangegeven met de pijl ,,bew.’'). Keren we de polen van
de stroombron om. zodat de stroom vloeit van b naar a, dan zal,
bij dezelfde richting van <I>, het staafje van links naar rechts rollen.
We begrijpen hieruit reeds, dat er een zeker verband moet bestaan
tussen de bewegingsrichting van de geleider a b, de richting van
het veld <J> en die van de stroom /. Nauwkeurig onderzoek leidt
tot het resultaat, dat de kracht, die op de geleider werkt, steeds
loodrecht staat op de richting van
en op de richting van 1. Om
het meeste effect van de inrichting te verkrijgen, is het daarom ge
wenst, dat men / en <T> steeds loodrecht op elkaar geplaatst worden.
Verder kan worden aangetoond, dat de kracht k, die op de ge
leider werkt, recht-evenredig is met de lengte l van de geleider
(voor zover deze zich in het veld bevindt), recht-evenredig is met
de sterkte ƒ/ van het veld <D en met de sterkte / van de stroom.
Vatten we dit alles tezamen, dan kunnen we daaruit afleiden, dat

■
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de kracht k recht-evenredig is [met het product van H, l en /. Hier
voor kunnen we dus schrijven, dat k II
Ter verkrijging
van de kracht k (in dynes) geldt de volgende formule, die alleen
geldt, als H. I en / loodrecht op elkaar staan.

k

10

65

II in gauss; l in cm; / in ampères.
Omdat 1 gram gelijk is aan circa 981 dynes, moet, ter verkrij
ging van k in grammen, het getal 10 in bovenstaande formule ver
vangen worden door 9810.
De kracht, die op de geleider werkt, is tenslotte nog evenredig met
de sinus van de hoek <z, die de geleider met de veldrichting maakt.
In form. 65 is x verondersteld 90° te zijn (sin 90° — + 1). Voor
x kleiner dan 90° moet de uitkomst van form. 65 nog met sin a,
vermenigvuldigd worden. Verklaar voor uzelf, dat k nul wordt, als
de geleider evenwijdig aan de krachtlijnen loopt.
Bovenstaande formule is de wet van Biot en Savart. Men kan deze
wet als volgt onder woorden brengen:
Plaatst men een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld,
dan ondervindt deze daarin een kracht, die evenredig is met de
veldsterkte, met de stroomsterkte en met de lengte van de ge
leider, voor zover deze zich in het veld bevindt. De richting, waar
in deze kracht werkzaam is, staat steeds loodrecht op de veld
richting en loodrecht op de stroomrichting.
Wanneer men het voorgaande aandachtig heeft nagegaan, dan zal
men reeds bemerkt hebben, dat de inhoud van de wet van Biot
en Savart juist het tegengestelde vormt, van de inhoud van de
inductiewet van Faraday. Eerstgenoemde zegt nl. dat een stroom
voerende geleider, op de juiste manier in een veld geplaatst, zich
gaat bewegen; laatstgenoemde zegt, daarentegen dat als gevolg van
de beweging van een geleider in een veld, zo, dat krachtlijnen ge
sneden worden, een EMK (dus ook een stroom) tot stand komt.
Ook wat de richtingen der genoemde grootheden betreft, bestaat
er een zekere tegenstelling. Wel zeggen beide wetten, dat de
richtingen der daarin genoemde grootheden loodrecht op elkaar
staan, maar wanneer we <de figuren 123 en 1706 eens met elkaar
vergelijken, dan blijkt, dat men (bij dezelfde stroom- en veldrichting) de geleider in fig. 123 van links naar rechts moet bewegen
en dat in fig. 1706 de geleider (zichzelf) van rechts naar links be
weegt.
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is daarom zeker niet moeilijk om in te zien, dat de richtingen
het veld, van de stroom en van de beweging, behorende bij de
van Biot en Savart, eveneens aangegeven kunnen worden met
drie-vinger-regel, nu echter met betrekking tot de Zzn/cerhand.
krijgen dan:

Plaatst de duim, de wijsvinger en de middelvinger van de linker
hand loodrecht op elkaar: laat de wijsvinger de veldrichting aanwijzen en de middelvinger de stroomrichting, dan zal de duim de
richting aangeven, waarin de geleider zich beweegt.

De wet van Biot en Savart heeft voor ons een grote practische
betekenis, omdat men aan de hand daarvan in vele gevallen een
verklaring kan geven van de werking van verschillende toestellen,
nl. in al die gevallen, waar het een beweging betreft, ontstaan uit de
invloed van een magnetisch veld op een stroomvoerende geleider.
Als voorbeeld noemen we de electromotor, de draaispoelmeter en
de electrodynamische luidspreker. (Worden alle in deel 2 behandeld).

Om vergissingen te voorkomen, dienen we ons daarom goed in
het geheugen te prenten, dat de drie-vinger-regel van de rechter
hand betrekking heeft op de dynaniomachine en de drievinger-regel
van de linkerhand betrekking heeft op de motor. Eventueel kan
men zich bedienen van het volgende ezelsbruggetje. Het woord
..dynamo” begint met een ,,d”, terwijl in de Franse vertaling van
„rechterhand" (la main droite) eveneens een ,,d" voorkomt.

We willen nu met een enkel woord nog even terugkomen op het in
§ 55 behandelde, nl. dat twee evenwijdige geleiders elkaar aantrekken,
respectievelijk afstoten, als de stromen in die geleiders dezelfde, res
pectievelijk de tegengestelde richting hebben. Dit kan nl. verklaard
worden door gebruik te maken van de wet van Biot en Savart.
In fig. 171a zijn (perspectivisch) twee evenwijdige geleiders getekend
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Fig. 171.
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en aangegeven met a b en cd. Door a b vloeit een stroom 1,
(van ons af) en veroorzaakt een veld, dat in punt q een richting
heeft, die is aangegeven met de pijl HTer verduidelijking, hoe
//j de richting van het veld van I, kan voorstellen, is hetzelfde
nog eens getekend, maar dan van voren gezien, dus in de richting
van de geleiders (fig. 1716).
Op dezelfde manier geeft //., aan, welke richting het veld heeft,
dat door /., wordt veroorzaakt in punt p.

Passen we nu in punt p de drie-vinger-regel toe (linkerhand), dan
wijst de middelvinger van ons af, de wijsvinger wijst omhoog en
de duim wijst naar rechts. Dit laatste wil zeggen, dat op a b een
kracht k., werkt, die naar rechts gericht is. Op gelijke wijze vinden
we dat /, op cd een kracht uitoefent, die naar links gericht is.
Daar kt en k2 naar elkaar toe wijzen, hebben we hiermede dus
aangetoond, dat twee evenwijdige geleiders elkaar aantrekken, in
dien de stromen in die geleiders dezelfde richting bezitten.
Dat in het tegenovergestelde geval (ƒ , en / . tegengesteld gericht)
afstoting plaats vindt, kan men op gelijke wijze aantonen. De pijlen,
die in beide figuren de richting van /._, aangeven, keren dan van
richting om. Dit levert, zowel voor k, als voor k2, de tegen
gestelde richting op. De krachten zijn dan niet meer naar elkaar
toe, maar van elkaar af gericht.
Samenvatting:

Indien een stroomvoerende geleider zich in een mag
netisch veld bevindt, zal er op deze een kracht werk
zaam zijn, die recht-evenredig is met de stroomsterkte, met de veldsterkte en met de lengte van de
geleider, voor zover deze zich in het veld bevindt.
De grootte van de kracht is ook nog afhankelijk van
de sinus van de hoek, die de geleider maakt met de
veldrichting. Derhalve wordt k = 0, als de geleider
evenwijdig aan de krachtlijnen loopt en zal k maxi
maal zijn, als de geleider loodrecht op de veldrich
ting staat.
De richting, waarin deze kracht werkzaam is, wordt
gevonden door toepassing van de drie-vinger-regel
(linkerhand). Wijsvinger = veldrichting; middel
vinger = stroomrichting; duim = richting van de
kracht.
De werking van de dynamomachine berust op inductie
en kan dus verklaard worden met de drie-vingerregel
(rechterhand) ; de werking van de motor berust op
de kracht, die een stroomvoerende geleider in een
magneetveld ondervindt en kan derhalve worden ver
klaard met de andere drie-vinger-regel (linkerhand).

=

HOOFDSTUK VI.
Theorie der wisselstromen.

Enkele fundamentele begrippen.

§ 70.

In het algemeen verstaat men onder een wisselstroom, een stroom,
die telkens van richting wisselt. (Denk hierbij aan water, dat in
een buis telkens heen en terug stroomt). De manier, waarop zo'n
wisselstroom verloopt, kan zeer verschillend zijn; men ziet dit het
best in een grafische voorstelling. In fig. 172 is de grafiek van een
wisselstroom afgebeeld. Een gedeelte verloopt boven de tijdlijn;
dit is de stroom in de ene richting, die we voortaan positief zullen
noemen. Het andere gedeelte verloopt onder de tijdlijn; dit is de
stroom in tegengestelde richting, die we in het vervolg met negatief
zullen aanduiden.
De kromme lijn oabcd geeft aan, welke waarden de wisselstroom
in een zeker tijdvak doorloopt of anders gezegd, welke verande
ring de stroom in dat tijdvak ondergaat. We bedoelen hier het
tijdvak, dat in de figuur met 7’ aangegeven is.
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Fig. 172.
Gemeten langs de tijdlijn, is dit tijdvak gelijk aan het rechte stuk
o d. (De rechte verticale lijntjes in de grafiek, zijn slechts aange
bracht om duidelijker te doen uitkomen, hoe de stroomsterkte toeen-afneemt).
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Uit de figuur zien we, dat de wisselstroom in het tijdvak van d
tot e dezelfde veranderingen ondergaat als van o tot d\ boven
dien blijkt, dat het rechte stuk de eveneens gelijk is aan T. Wan
neer men het verloop van de stroom verder volgt, dan ziet men,
dat deze telkens opnieuw en in hetzelfde tijdvak T dezelfde ver
anderingen ondergaat. De veranderingen van de stroom blijken
dus periodiek weder te keren. Daarom noemt men het tijdvak,
waarin zich zo’n periodieke verandering afspeelt, de periode van
de wisselstroom en duidt deze, zoals in fig. 172 getekend is,
steeds aan met 7’. (Let wel! Niet de kromme lijn oabcd stelt de
periode van de stroom voor, maar het réchte stuk o d).
De periode wordt dus langs de tijdlijn gemeten en uitgedrukt in
seconden. Wanneer in een bepaald geval gegeven wordt, dat de
periode van een wisselstroom 0,002 sec. bedraagt (T is dan .
sec.), dan wil dit zeggen, dat die stroom in
deel van een
seconde één volledige periodieke verandering ondergaat.

De periode van een wisselstroom is in het algemeen vrij kort. Het
aantal perioden in één seconde, is daarom nogal groot. Men noemt
dit aantal perioden-per-seconde, de frequentie van de wisselstroom
en geeft deze steeds aan met de letter
De maat waarin men
de frequentie meet, heet ,,Hertz" (verkort Hz). 1 Hz is dus gelijk
aan één periode-per-seconde Als van een wisselstroom gegeven
is, dat f — 5 k Hz (kilo Hertz), dan betekent dit, dat die stroom
in één seconde vijfduizendmaal dezelfde periodieke verandering
ondergaat. *)
De wisselstromen, die hierna ter sprake komen, kunnen we, wat
hun frequentie betreft, verdelen in twee groepen. Tot de ene groep
behoren de wisselstromen, die we opwekken met onze wisselstroom
dynamo’s en ook die, welke veroorzaakt worden door de trillingen
van het gesproken woord en van muziek. De frequenties van deze
stromen kunnen variëren, van 30 Hz tot ruim 10 k Hz. De wissel
stromen, die men opwekt met dynamomachines, welke als energie
bron dienst doen voor de aan boord geplaatste zender-installatie,
bezitten vrij algemeen een frequentie van 500 Hz. De wisselstromen,
die stadsnetten leveren, hebben altijd een frequentie van 50 Hz.
Men noemt al deze wisselstromen laag-frequent: dit zullen we
voortaan afkorten met l.f.

Tot de andere groep behoren de wisselstromen, die men in de
practijk gebruikt voor het opwekken van radiogolven. Hoewel de
•) In de Engelse litteratuur wordt in plaats van perioden-per-seconde ge
sproken over cylces (C). De afkorting Kt: betekent dus kilo perioden-perseconde.
21
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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frequenties van laatstgenoemde stromen niet scherp begrensd zijn,
mogen we wel aannemen, dat ze, wat het practisch gebruik betreft,
gelegen zijn tussen 100 kHz en 30 000 kHz. *) Deze stromen
noemt men hoog-frequent. hetgeen we in het vervolg zullen af
korten met h.f.
Eigenlijk zou men, volgens de gegeven omschrijving, eveneens
kunnen zeggen, dat onder laag-frequent verstaan moet worden,
alles wat „hoorbaar is In overeenstemming hiermede gebruikt
men voor „laag-frequent” ook wel eens de uitdrukking ,,audiofrequent" (van „audire”
„horen”). Ook voor „hoog-frequent”
bestaat een andere benaming nl. ,,radio-frequent" (van ,.radius” =
„straal” of „rijkwijdte”). Deze benaming houdt verband met het feit,
dat met h.f. wisselstromen, radiogolven kunnen worden opgewekt.
De frequenties, die tussen deze twee groepen in gelegen zijn, geeft
men aan met de naam „middel-frequent”; voor ons blijft deze
laatste groep voorlopig buiten beschouwing.
Het verband, dat er bestaat tussen de frequentie van een wisselstroom
en zijn periode, is zeker niet moeilijk in te zien. Als ƒ— 25 Hz,
dan zijn er 25 perioden in één seconde begrepen en duurt één
periode
sec. (7* =
sec.). Is ƒ— 50 Hz. dan vindt men op
dezelfde manier, dat T =
sec. In woorden luidt dit: De periode
„T” van een wisselstroom en de frequentie ,,f”, zijn elkanders
omgekeerde **)
Men kan dit als volgt in een formule uitdrukken:

f=

1
1
en 7 — ~F
T
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Hieruit volgt, dat de vermenigvuldiging van de frequentie ƒ met
de periode 7’, van een bepaalde wisselstroom, altijd 1 tot uitkomst
moet opleveren.

De kromme lijn, die het verloop van een wisselstroom aangeeft,
b.v. in fig, 172 de kromme o a b c d, geeft men aan met de naam
..phase", hetgeen meestal geschreven wordt: „faze”. Het woord
„phase” betekent ,,schijngestalte” en wordt door ons ook in die
zin bedoeld, want de getekende kromme is immers slechts een
..symbolische voorstelling” van de wisselstroom.
Daar het nog al eens voorkomt, dat de naam „periode” verkeerd
gebruikt wordt, nl. om er het „verloop” of wel de „faze” van de

•) In plaats van 30 000 k Hz kunnen we ook schrijven 30 AI Hz. M is de afkorting
voor mega = millioen. 30 MHz is dus weer hetzelfde als 30 MC.
**) Voor het begrip „omgekeerde”, zie aanhangsel.
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stroom mee aan te duiden,
dat de ,,faze" de kromme
stroom aangeeft, terwijl de
tijdlijn, waarin de stroom
ondergaat. (Rechte lijn o d

merken we nog eens nadrukkelijk op,
lijn is, die de veranderingen van de
„periode" de tijd is, gemeten langs de
één volledige periodieke verandering
in fig. 172),

Behalve naar hun frequentie, onderscheidt men de wisselstromen
ook nog naar hun vorm, terwijl men bovendien nog onderscheid
maakt, tussen tvel- en niet-zuivere wisselstromen. Onder de „vorm”
van een wisselstroom wordt verstaan het beeld, dat de grafiek van
de stroom vertoont Dit zou b.v. driehoekig of rechthoekig kunnen
zijn, zoals afgebeeld is in fig. 173a en b. Dergelijke stroomvormen
komen in de practijk echter nimmer voor en we laten deze daarom
verder buiten beschouwing.
Het zal later blijken, dat de gehele theorie der wisselstromen in
nauw verband staat tot de vorm, die de stroom bezit. Het is
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daarom van groot belang, dat bij de opbouw van die theorie van
één bepaalde stroomvorm uitgegaan wordt, nl. van de stroomvorm.
die in de practijk de meeste toepassing vindt, Dit laatste is nu
bijna zonder uitzondering de sinusvorm. In vrijwel alle gevallen,
waarmede we later te doen krijgen, blijkt de stroom een sinusvormig verloop te hebben en zelfs, al wijkt het verloop van een
stroom van de sinusvorm af, dan toch blijkt zo'n stroom weer op
gebouwd te zijn uit sinusvormige componenten. Zo wijkt het ver
loop van de wisselstroom, die in fig. 172 afgebeeld is, zichtbaar
af van de sinusvorm en tóch is deze stroom weer uit twee andere
stromen opgebouwd, die elk voor zich volkomen sinusvormig ver
anderen, Hoe zo iets mogelijk is, zal later (in deel 2) in een af
zonderlijk hoofdstuk besproken worden.
Een stroom, waarvan de verandering volkomen sinusvormig plaats
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vindt, is afgebeeld in fig. 174*). Het ontstaan van een dergelijke
stroom wordt behandeld in § 72.
Tenslotte maakt men, zoals reeds gezegd werd, nog onderscheid
tussen wisselstromen die tvèl- en die niet-zuiver zijn. Deze onder
scheiding heeft niets te maken met de „vorm" van de stroom, doch
heeft uitsluitend betrekking op de hoeveelheid electriciteit (aantal
coulombs), die in de ene en in de andere -richting door de leiding
verplaatst wordt.
Reeds in § 216 werd gezegd, hoe de hoeveelheid electriciteit. die
zich in een bepaald tijdvak verplaatst, uit een grafiek afgelezen kan
worden. Als we deze methode ook hier toepassen, dan blijkt de
hoeveelheid electriciteit, die zich in fig. 172 gedurende de positieve
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periodehelft (tijdvak van o tot b) door de leiding verplaatst, gelijk
te zijn aan het oppervlak van de figuur oabo. De hoeveelheid
electriciteit, die zich gedurende de negatieve periodehelft door de
leiding verplaatst, wordt bepaald door het oppervlak van de figuur
bdcb. Uit de volkomen symmetrie van beide oppervlakken volgt,
dat de verplaatste hoeveelheid electriciteit in de ene richting even
groot is, als die in de andere richting. In dat geval zegt men, dat
een wisselstroom zuiver is.

Volgens deze bepaling, heeft het al of niet „zuiver" zijn van
een wisselstroom dus niets te maken met de „vorm" van die
stroom. In fig. 175 is b.v. een wisselstroom afgebeeld, die, hoewel
opgebouwd uit sinusvormige componenten, in het geheel niet sinus
vormig verloopt. Uit het onregelmatige verloop zou men nu
•

Voor de constructie van een sinuslijn, raadplege men het aanhangsel.
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misschien op het eerste gezicht oordelen, dat die wisselstroom nietzuiver zou zijn, dit te meer, daar zelfs de tijdvakken o b en b d
niet eens aan elkaar gelijk zijn. En tóch is deze stroom wel degelijk een zuivere wisselstroom, want
+ a
als men de oppervlakken o a b o en
b d c b nauwkeurig nameet (b.v. met
behulp van geruit papier), zal men
ervaren, dat ze precies even groot
zijn.
Ook met niet-zuivere wisselstromen
d
o
krijgen we later te doen. Een wille
tijd
keurig voorbeeld van zo’n stroom,
is afgebeeld in fig. 176a. We zien
c
hierin onmiddellijk, dat het oppervlak
der positieve periodehelft veel groter
is, dan dat der negatieve periodehelftl

Fig. 175.
Uit hetgeen hierboven gezegd werd
over „zuivere” en over „sinusvormige” wisselstromen, moet men
niet een verkeerde conclusie trekken, nl. als zouden alle sinus-
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Fig. 176.

vormige wisselstromen steeds zuivere wisselstromen móeten zijn.
Dat dit zeker niet altijd het geval behoeft te zijn, toont ons
fig. 1766, waarin een wisselstroom getekend is, die volkomen
sinusvormig verandert en waarbij toch de hoeveelheden electriciteit, die zich in positieve zin verplaatsen, veel groter zijn dan die,
welke zich verplaatsen in negatieve zin. We kunnen hieruit de
regel afleiden:
Een wisselstroom is zuiver, als de hoeveelheden electriciteit. die
zich in beide richtingen verplaatsen, even groot zijn.

1
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Wanneer hierna gesproken wordt over een wisselstroom zonder
verdere aanduiding, dan bedoelen we daarmee steeds een zuivere
sinusvormige stroom, dus zoals afgebeeld is in fig. 174. *)
Samenvatting:
Onder een wisselstroom in het algemeen verstaat
men een stroom, die telkens van richting verandert.
De periode van een wisselstroom is het tijdvak, waar
in de stroom een volledige periodieke verandering
ondergaat.
De periode wordt gemeten langs de tijdlijn en uit
gedrukt in seconden.

Het aantal perioden-per-seconde noemt men de fre
quentie van een wisselstroom. Deze wordt uitge
drukt in Hertz; 1 Hz = 1 periode-per-sec.
Alle hoorhare frequentie’s noemt men laag-frequent
of audio-frequent; alle frequentie’s, waarmede radio
golven opgewekt kunnen worden, noemt men hoog
frequent of radio-frequent.
De periode van een wisselstroom is het omgekeerde
van de frequentie; de frequentie is het omgekeerde
van de periode; het product van periode en frequentie
is, voor een bepaalde wisselstroom, altijd gelijk aan 1.
De kromme lijn, die het verloop van de wisselstroom
aangeeft, wordt aangeduid met de naani „faze”.

Een wisselstroom noemt men „sinusvormig”, als de
verandering van die stroom sinusvormig plaats vindt.
Een wisselstroom noemt men „zuiver”, als de hoe
veelheden electriciteit, die zich in positieve en in
negatieve richting verplaatsen, even groot zijn. De
aanduidingen „sinusvormig” en „zuiver” hebben niets
met elkaar te maken.
De wisselstromen, zoals die in de practqk vrijwel
steeds voorkomen, kan men definiëren als stromen,
die periodiek van richting en voortdurend van grootte
veranderen.

§ 71.

Het begrip hoeksnelheid.

Met dit begrip krijgen we in de wisselstroomtechniek zeer veel te
maken. Een verklaring er van kan op de volgende manier worden
gegeven.
Wanneer een punt zich met een constante snelheid van v m/sec.
langs een rechte weg voortbeweegt, dan leert de mechanica, dat

*) In het Engels wordt een wisselstroom altijd aangeduid met A.C. (alternating
current en een gelijkstroom met D.C. (direct current).
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na t sec. de afgelegde weg s (in meters) bedraagt: s = u.t (afgelegde weg = snelheid X tijd).
De juistheid van deze formule kan men gemakkelijk zelf nagaan.
Wanneer iemand wandelt met een snelheid van 80 meter per minuut,
dan zal hij na 60 min. een weg afgelegd hebben van 80 m/min. X
60 min. — 4800 m.

Beweegt een punt zich met een constante snelheid, niet langs een
rechte weg, maar langs een cirkelbaan. dan zou men weliswaar de
bewegingssnelheid wederom kunnen uitdrukken in meters per seconde,
maar dit geeft dan bij de berekening van de afgelegde weg (door
lopen cirkelboog), aanleiding tot de volgende beschouwing.
In fig. 177a zijn twee punten p en q aangegeven, die met gelijke
snelheden (uitgedrukt in m/sec.) twee cirkelbanen doorlopen; p be
weegt zich echter langs een grotere cirkelomtrek dan q. Na een
bepaalde tijd zal de weg, die p afgelegd heeft (uitgedrukt in meters)
even groot zijn, als die welke q heeft afgelegd, want p en q leggen
immers per seconde even veel meters weg af. Een en ander is
aangegeven in fig. 177a, waarin na t sec. punt p gekomen is in p’
en punt q in q'. De boog p p' is dus precies even lang als de
boog q q' (beide gemeten in meters). Maar nu zien we in de figuur,
en niemand zal dit wel anders verwacht hebben, dat de hoek, die
p heeft doorlopen, nl. /.pop’, uitgedrukt in graden, veel kleiner
is dan / q o <?’, die het punt q doorlopen heeft. Derhalve komen
gelijke snelheden in m/sec. niet overeen met gelijke hoeken.

Fig. 177.
Wil men, dat p en q wèl, bij gelijke snelheden en in gelijke tijden,
dezelfde hoeken doorlopen, dan moeten de snelheden waarmee p
en q zich aan de cirkelomtrek bewegen, uitgedrukt worden in een
andere maat, nl. in een maat, die evenredig groter wordt, naarmate
de cirkel een grotere omtrek bezit. Als maateenheid kiest men
daarom de straal van de cirkel. Het is bekend, dat de omtrek van
een cirkel steeds gelijk is aan 2^-maal de straal. Het 2^-de
deel (of circa 6,28-ste deel) van de omtrek van een cirkel is dus
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een cirkelboog ter lengte van de straal of radius. Zo’n cirkelboog
wordt radiaal genoemd. Per definitie is dus een radiaal een cirkel
boog ter lengte van de straal. Van twee punten p en q, die in
fig. 1776 in gelijke tijden gelijke bogen (gemeten in radialen) door
lopen hebben, zijn derhalve de snelheden, uitgedrukt in radialenper-seconde, even groot. Bogen worden altijd in radialen gemeten.
Twee bogen zijn daarom even groot als ze, uitgedrukt in radialen,
even groot zijn.
Vergelijken we nu weer de bogen pp en q q in fig. 1776 met
elkaar, dan valt op te merken, dat ze, in meters gemeten, niet aan
gelijk zijn, maar in radialen gemeten, wél aan elkaar gelijk zijn.
Volgens het bovenstaande blijkt het dus mogelijk te zijn, de snel
heden van twee punten, die in dezelfde tijden hetzelfde aantal
graden doorlopen, met éénzelfde getal aan te duiden. Bedoeld
getal geeft dan niet aan hoe groot de snelheid aan de omtrek is,
in meter of cm per sec., maar het geeft de omtreksnelheid aan in
radialen per sec.
Dat dit langs deze weg mogelijk is, komt door de omstandigheid,
dat de maat, waarin men die omtreksnelheid uitdrukt (radius van
de cirkel), evenredig toeneemt met de cirkelomtrek. Immers, een
cirkel met een driemaal zo grote omtrek, heeft ook een driemaal
zo grote radius. Men meet daarbij de snelheid dus in een driemaal
zo grote eenheid!
Ter onderscheiding van de aan het begin van deze paragraaf ge
noemde snelheid „v”, in meters per seconde, geeft men de snelheid,
in radialen per seconde, aan met de letter u (kleine letter „omega”
van het griekse alfabet — niet te verwarren met onze letter ,,w").
Stel nu eens, dat de punten p en q in fig. 1776, zich elk met
dezelfde snelheid aan de omtrek voortbewegen en dat deze gelijk
is aan w = 6,28 rad/sec., dan komt dit dus hierop neer, dat elk
dier punten in één seconde juist éénmaal hun cirkelomtrek door
lopen. (Waarom precies éénmaal?)
Is cv =314, dan worden in 1 sec. juist 50 cirkelomtrekken door
lopen. (Reken dit na.)
Omdat blijkens het bovenstaande u verband houdt met de snelheid,
waarmede de doorlopen hoek groter wordt, noemt men u de hoeksnelheid, omtreksnelheid of ook wel de cirkelfrequentie.
Gebruik makende van de hiervóór genoemde wet: afgelegde weg =
snelheid X tijd, geldt voor een punt, dat zich met een constante
hoeksnelheid u rad./sec. langs een cirkelbaan voortbeweegt, dat
na t sec. de afgelegde weg (doorlopen booglengte) u • t radialen
bedraagt.
De tijd, die nodig is om één gehele cirkelomtrek te doorlopen, „T"
noemende, kunnen we voor de omtrek van een cirkel dus schrijven:
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co • /’ radialen. Hierin heeft 7’ dezelfde betekenis, als de eerder ge
noemde „periode” van de wisselstroom.
Nu is ons echter bekend, dat de omtrek van een cirkel ook gelijk
is aan 2 • tt radialen. Uit deze en de vorige uitdrukking laat zich
afleiden, dat: co • 7’ radialen = 2-7r radialen of wat hetzelfde is, dat:
r 1
2 • 77
CO • T = 2 • 7T of dat: co = .

Nu is echter T weer het omge-

keerde van ƒ en het komt dus op hetzelfde neer, of men deelt door
T dan wel vermenigvuldigt met ƒ. Derhalve volgt uit het boven
staande de volgende formule:
j

CO = 2 • ~ . f
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W in rad.|sec.; f in Hertz.

Voorbeeld.
Als de hoeksnelheid u van een wisselstroom 1256 rad./sec. bedraagt,
hoe lang duurt dan één periode van die stroom ?
Oplossing.
Geg.: co = 1256.

Gevr.: T.

Uit w = 2 • 7T • ƒ volgt, dat ƒ =

2 • tt
co
of dat — =
2 • TT
77
j
a)

Daar — = T, vinden we voor de tijd ener periode:
T=2- = L^== 1 = 0,005 sec.
co
1256
200

Samenvatting:

Onder hoeksnelheid, omtreksnelheid of cirkelfrequentie verstaat men de snelheid, uitgedrukt in
radialen per seconde, waarmede een punt zich aan
de omtrek van een cirkel voortbeweegt.
Bij dezèlfde hoeksnelheden, worden in gelijke tijden
gelijke hoeken dus ook gelijke bogen doorlopen.

Met betrekking tot de wisselstroomtheorie geldt, dat
de hoeksnelheid steeds gelijk is, aan 2 /T-maal de
frequentie van de wisselstroom (w = 2’./_).
§ 72.

Het ontstaan van de sinusvorraige wisselstroom.

Daar we later vrijwel uitsluitend met sinusvormige wisselstromen
te doen krijgen en deze voor ons dus uiterst belangrijk zijn, willen
we nu eerst nader uiteenzetten, op welke manier een dergelijke
stroom zou kunnen ontstaan. De hierbij gevolgde verklaring is
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echter zuiver theoretisch bedoeld. De werkelijke inrichting
van een machine, waarmee men in de practijk wisselstromen op
wekt (wisselstroomdynamo), wordt later behandeld.
In fig. 178 zijn de polen van een magneet getekend, waarbij het
veld, dat daartussen verloopt, homogeen verondersteld wordt. Een
rechthoekige draadwinding, die een lengte / en een breedte b bezit,
wentelt met constante snelheid tussen de polen, om een as, die
met een punt-streep lijn aangegeven is.
W^e kunnen nu onmid
dellijk inzien, dat tijdens
de draaiing het aantal
krachtlijnen, dat door de
winding omvat wordt,
voortdurend
verandert.
Daarom zal er ook tij
dens de draaiing in de
winding een e m k geïn
duceerd worden. Hoe die
emk verlopen zal, hangt
geheel af van de wijze,
waarop het aantal kracht
——1 —
lijnen, dat door de win
ding omvat wordt, ver
Fig. 178.
andert. Het gaat er dus
om, aan de hand van fig. 178 vast te stellen, hoe het aantal „om
vatte’’ krachtlijnen toeneemt en weer afneemt. Wanneer we van
de verandering van deze omvatte flux een grafische voorstelling
maken, dan kunnen we, met behulp van de theorie die in § 58
behandeld werd, uit deze grafiek afleiden, hoe het verloop van de
geïnduceerde e m k zal zijn,
Uit de figuur zien we reeds, dat in de horizontale stand van de
winding, het aantal omvatte krachtlijnen nul is. Daarentegen is in
de verticale stand het aantal omvatte krachtlijnen maximaal. We
zullen dit maximale aantal aangeven met ^max» Deze ^max. is dan
gelijk aan het oppervlak van de winding (O - — 1 • b; in fig. 178 af
zonderlijk gearceerd aangegeven), vermenigvuldigd met de veld
sterkte ƒ/. We krijgen dan, dat Qmax. — l • b • //. Deze ^max. wordt
bij elke gehele slag op twéé momenten omvat, nl. eenmaal, als de
draad ab boven staat en eenmaal, als de draad cd boven staat.
We dienen daarbij tevens aan te geven, dat de krachtlijnen, eerst
van de ene kant en daarna van de andere kant, de winding binnen
treden. Dit doen we, door in het ene geval te spreken van-|- 4>maa.
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en in het andere geval van
<|>
Eigenlijk moeten we dit plusen minteken niet aan <I>, doch aan de stand van de winding toe
kennen, maar relatief beschouwd blijft dit natuurlijk hetzelfde.
Overigens is het geheel willekeurig aan welk geval men het plus
teken en aan welk men het minteken toekent. Duiden we verder
de tijd, waarin de winding één gehele slag maakt, met T aan (tijd
ener periode), dan kunnen we, uitgaande van de stand die de
winding in fig, 178 heeft, gemakkelijk het volgende inzien.
Staat ab naar links, dan is <l> — nul; staat ab beneden (na een
kwart slag of J 7), dan is <I> = maximaal (pos.); staat ab rechts
(na
7’). dan is <I> weer nul; staat ab boven (na
7’), dan is
<l>
maximaal (neg.) en opnieuw na een kwart slag, dus als ab
weer links staat (na 7’ sec.), is <I> wederom gelijk aan nul.

Nu dienen we, om een grafiek te kunnen tekenen, ook nog de
overige waarden van <I> te kennen, die gelegen zijn tussen -fen
<Pmaa> Daartoe beschouwen we de draadwinding eens in een
geheel willekeurige stand, b.v. na verdraaiing van een willekeurig
aantal graden, dat we hierna met cc zullen aanduiden. Het aantal
krachtlijnen, dat in die stand door de winding wordt omvat, wordt
bepaald door de projectie van het oppervlak O van de winding,
beschouwd in de richting der krachtlijnen. Als men zich daarvan
de juiste voorstelling vormt, dan zal men inzien, dat tijdens de
draaiing, de projectie van de lengte l niet verandert, maar wèl de
projectie van de breedte b.
In fig. 179a is de winding (in doorsnede) getekend, na de boven
vermelde verdraaiing van oc graden. Ter verduidelijking van de
voorstelling, zijn in deze figuur de omvatte krachtlijnen vól ge
tekend en is het niet-omvatte gedeelte van de flux, met streeplijnen
aangegeven. De geprojecteerde breedte komt nu in fig. 179a over
een met de afstand, die aangegeven is met x. In fig. 179b is een
rechthoekige driehoek getekend, waarin de schuine zijde het zij
aanzicht van de winding voorstelt. Dit stuk is dus b cm lang, want
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Fig. 179.
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b is de breedte van de winding. De staande rechthoekszijde komt
in lengte overeen met de geprojecteerde breedte, die we tevoren
x noemden. Nu volgt uit deze driehoek, dat sin

■=

waaruit
b'
we afleiden, dat x = b • sin x. De verticale projectie *) van het
oppervlak van de winding blijkt nu volgens het bovenstaande ge
lijk te zijn aan l ■ x, of wat hetzelfde is, aan l • b • sin a. Het
aantal krachtlijnen, dat in deze stand omvat wordt, is dan gelijk
aan het geprojecteerde oppervlak l • b • sin <x, vermenigvuldigd met
de veldsterkte H- Omdat dit aantal krachtlijnen op een geheel
willekeurig moment omvat wordt, spreekt men van de momentele
waarde van de omvatte flux. We zullen deze waarde hierna aan
duiden met
Uit een en ander volgt nu. dat <>ino»n. — l • b • sin x . H. Eerder
vonden we reeds, dat l-b- H = max* Substitueren
Substitueren we dit in de
vorige vergelijking, dan vinden we voor de flux, die door de winding
(na een verdraaiing van « graden) omvat wordt:

— ^max. ’ Sin X
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In deze formule is <J> max. een standvastige grootheid, terwijl sin %
veranderlijk is en bepaald wordt door de grootte van / x (stand
van de winding). Wanneer de winding met constante snelheid
rondwentelt, dan groeit / a regelmatig aan van 0° tot 360° en
dit herhaalt zich na iedere gehele slag (dus na iedere T sec.)
op dezelfde manier. Brengen we alle waarden, die sin x daarbij
doorloopt, in tekening, dan verkrijgen we tot resultaat een sinus
lijn. Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor het geval, dat we
<ïhnom. in tekening gaan brengen, want
is immers een constant getal.
Door het bovenstaande komen we tot de belangrijke gevolgtrek
king, dat de flux, die door de winding uit fig. 178 omvat wordt,
bij regelmatig draaien van die winding, sinusvormig verandert.
Zo’n sinusvormig veranderlijke flux is voorgesteld in fig. 180. In
deze figuur is tevens de periode T aangegeven, waarin de omvatte
flux een volledige periodieke verandering doorloopt. De grootste
waarden van <t>, nl.
«Êmukk. en —
die respectievelijk na
J T en na J T optreden, zijn eveneens in de figuur aangegeven.
(Aflezen langs de verticale as!) Men noemt deze grootste waarden
ook wel de piekwaarden, topwaarden of amplitudo s.

• De verticale projectie Is de projectie op een verticaal vlak (zie aanhangsel).
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Om uit fig. 180 te kunnen afleiden, hoe het verloop van de in de
winding geïnduceerde emk zal zijn, dienen we de theorie toe te
passen, die in § 58 behandeld werd. Volgens deze theorie, is
de geïnduceerde emk
evenredig met de tan
+
gens van de hellings
hoek, die de raaklijn, + &max
\
aan de kromme ge
/
trokken, met de hori
zontale as maakt. Der
halve zal op de mo
\c
d
a
7
tijd
menten, dat de raaklijn
aan de kromme het
steilst verloopt, de
- ----- }r----emk het grootst zijn,
~Êmax
terwijl, naarmate de
T
steilheid van de raak
lijn afneemt, de emk
Fig. 180.
kleiner zal zijn. We
zien nu gemakkelijk
in, dat op de momenten a, c en e de e m k het grootst is; daaren
tegen zal op de momenten b, d en f de emk nul moeten zijn,
want op laatstgenoemde momenten verloopt de lijn die aan de <l>-lijn
raakt, evenwijdig aan de horizontale as. (De hellingshoek is dan
0° en tg 0° = nul).
Als men voor een groot aantal tijdstippen deze constructie nauw
keurig uitvoert en voor ieder tijdstip de emk berekent en in teke
ning brengt, dan verkrijgt men voor het verloop van de emk een
lijn, zoals deze in fig. 181 met een streep-lijn getekend is; ook de
<[>-lijn uit fig. 180 is hierin aangegeven.
---- ------------------------ ’

\|

«I

r

Hoewel een bewijs voor het verloop van de emfc-lijn ons te ver
zou voeren, kunnen we toch, door beredenering, de ligging van
verschillende punten wel aantoonen. Op het tijdstip a is
maxi
maal en verloopt de raaklijn aan de <I>-lijn horizontaal. Overeen
komstig de theorie, die in § 58 behandeld werd en waarin gezegd
werd, dat de emk evenredig is met de tangens van de hellings
hoek, die de raaklijn aan de <I>-kromme met de x-as maakt, volgt
hieruit, dat op het tijdstip a de e m k nul moet zijn, want de tangens
van 0° is nul. Hetzelfde geldt dus ook voor de tijdstippen c en e.
Van a tot b neemt de helling van de <t>-lijn gestadig toe en neemt
daarom ook de emk toe. Op het tijdstip b heeft de 0-lijn de
grootste helling of steilheid. Omdat dan de tangens van de hel
lingshoek ook het grootst is, zal de emk op dit tijdstip (b) zo
groot mogelijk zijn.
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Van b tot c neemt de helling van de <|>-lijn weer gestadig af, zo
dat ook de emk in dit tijdvak moet dalen. Op het tijdstip over
loopt de raaklijn aan de <l»-lijn evenwijdig aan de x-as, de hellingshoek is nul graden en de e m k is weer nul. Van dit moment af
gaat de daling van <p over in een stijging van' c|> en overeenkom
stig de regel van Maxwell keert daarom de richting van de emk
om. In de figuur komt dit tot uiting, doordat we de e m fc-lijn niet
boven maar onder de tijdlijn moeten tekenen. Op gelijke wijze als
tevoren beredeneerd werd voor het tijdvak abc, kunnen we nu
weer aantonen, dat in het tijdvak ede de e m k eerst toeneemt van
nul tot een zekere maximale waarde, om daarna weer af te nemen
tot nul.
Wanneer de <|>-lijn telkens opnieuw dezelfde verandering onder
gaat als die, welke in fig. 181 voor het tijdvak ae aangegeven
is, dan zal de emk ook tel
emk
kens opnieuw de kromme door
lopen, die in de figuur met
een streeplijn aangegeven is.
De theorie leert, dat wanneer
<f> volgens een cosinuslijn ver
loopt, de emk volgens een
sinuslijn
verlopen zal. (Zie aan
tjd
hangsel fig. 14). Zoals we weten,
verloopt een cosinuslijn precies
eender als een sinuslijn, alleen
de ligging in de figuur is anders;
de cosinuslijn is nl. — ten op
emk
zichte van de sinuslijn — een
kwart periode naar links ver
Fig. 181.
schoven (begint een kwart
periode eerder). We drukken een en ander nu uit door te zeggen,
dat, als de omvatte flux cosinusvormig verandert, de emk, die hiervan
het gevolg is, sinusvormig veranderen zal. Wie het bovenstaande
goed begrepen heeft, zal inzien, dat de aanduidingen sinusvormig
en cosinusvormig alleen zin hebben, als men de beide grootheden
(<j> en emk) ten opzichte van elkaar beschouwt. Beschouwt
men daarentegen één van beide grootheden op zichzelf, dan
maakt het geen verschil of men zegt, dat de verandering daarvan cosi
nusvormig dan wel sinusvormig plaats vindt. In de practijk is het
echter gebruikelijk om, bij beschouwing van één enkele grootheid,
steeds te spreken van een sinusvormige ’verandering. Ook wij
zullen hierna, als we de flux en de emk op zichzelf beschouwen,
steeds spreken van een sinusvormig veld en van een sinusvormige emk.

r
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Evenals men in de gelijkstroomtechniek onderscheid maakt tussen de
EMK en de klemspanning. gebruikt men deze begrippen volkomen
analoog in de wisselstroomtechniek. Zo wordt in een wisselstroomdynamo een sinusvormige emk geïnduceerd, terwijl aan de klemmen
van deze dynamo een sinusvormige klemspanning optreedt.
Ter verduidelijking van een en ander bepalen we ons nog even
tot fig. 178. Daarin zijn de uiteinden van de winding verbonden
met twee metalen (koperen) ringen, waarop de contacten p en q
slepen. De ringen draaien met de winding mee (zijn geïsoleerd op
de as bevestigd); ze worden in de practijk aangeduid met de naam
„sleepringen”. De klemmen p en q. die stil blijven staan, maken,
via sleepstukken (z.g. „borstels”), contact met de sleepringen.
Tijdens de draaiing, wordt er in de winding een sinusvormige emk
geïnduceerd. Trekken we van deze emk het inwendige wisselspanningsverlies (vïhw. — i' Rmiv.) af» dan houden we de wisselklemspanning (uaittv. = i • Ruim.) over, die aan de punten p en q
optreedt.
Past men op de draden a b en c d de drie-vinger-regel (rechter
hand) toe, dan geldt voor èlk der sleepringen, dat ze telkens een
halve slag als pluspool en een halve slag als minpool werkzaam
zijn, met dien verstande, dat hun polariteit onderling steeds tegen
gesteld is. Onder invloed van deze wisselende klemspanning, die
tussen p en q werkzaam is, zal de stroom, die door R vloeit, een
wisselstroom zijn. De in de figuur aangegeven pijlen geven dus
slechts de richting van de stroom aan, gedurende één halve slag
of wat hier hetzelfde is, gedurende één halve periode; de volgende
halve slag keren de richtingen van alle pijlen om en loopt de stroom
door R van links naar rechts. Het behoeft zeker geen verklaring,
dat ook deze stroom, die veroorzaakt wordt door een sinus
vormige emk, wederom een sinusvormig verloop zal hebben.
Een dergelijke stroom is afgebeeld in fig. 182. In deze figuur is
de periode aangegeven met T. terwijl tevens een verdeling (langs
de tijdlijn) in graden aangebracht is. Het is nl. in de wisselstroom
techniek gebruikelijk, om de periode te verdelen in 360 graden.
Zo komt dus
T overeen met 180° en T met 90°. De verticale
as is verdeeld in ampères. In de figuur lezen we voor de topwaarden af, dat —|— iuiux. —
4 A en — hntKc. — — 4 A.
Wanneer we nu de waarde van de wisselstroom op een willekeurig
tijdstip of moment willen weten, dan kunnen we daarvoor gebruik
maken van form. 68. Deze formule geldt nl. voor een sinuslijn
in het algemeen, ongeacht welke grootheid door die sinuslijn wordt
voorgesteld. Op ieder moment geldt dus voor de wisselstroom, dat:
hnoni. — hnaj.'. •

OC

68a
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terwijl voor de momentele waarde van de wisselspanning geldt, dat =

• sin x

68b

Men geeft de waarde van een wisselstroomgrootheid, die op één
bepaald moment of ogenblik optreedt, met de naam ,,momentele
waarde" of ,, ogenblikkelijke
+i
waarde" aan.

au

In de formules, ter berekening
van de momentele waarde, stelt
x het aantal graden voor, dat
gelegen is tussen het beginpunt
van de sinuslijn en het be
o
graden
schouwde moment op de tijd
lijn. In fig. 182 is op de tijd
lijn een geheel willekeurig tijd
stip met „t" aangegeven, dat
overeenkomt met x — 30°, of,
in tijdmaat uitgedrukt, met -j-!,
T sec. Voor de waarde van de
Fig. 182.
stroom op dit éne moment
(momentele stroomwaarde) kun
nen we nu schrijven, dat i.n0>n. = iuiux-.’ sin 30°. Voor sin 30° vinden
we in een tabel de waarde 0,5 *). Derhalve is na ƒ.7 T de momentele waarde van de stroom:
— 0,5 • imu.i , hetgeen, met betrekking tot fig. 182, 2 A oplevert (Zie figuur).
Het verdient aanbeveling dat men zelf, ook nog voor andere
waarden van x, op deze manier berekent hoe groot i„ium. is en
dan de verkregen uitkomsten vergelijkt met de waarden, die men
door constructie uit de figuur verkrijgt.
Inplaats van de doorlopen hoek x in graden uit te drukken, kan
men ook de bijbehorende boog in radialen uitdrukken. We weten
immers uit § 71, dat in t sec. een boog u -t radialen doorlopen
wordt. We kunnen daarom in bovenstaande formules x ook door
U‘t vervangen. Om de sinus van een boog u • t radialen op te
zoeken, moeten we deze echter eerst herleiden in graden. Hierbij
maken we gebruik van het feit, dat de omtrek van een cirkel gelijk
is aan 360 of aan 2 • ?r radialen. Derhalve komt 1 radiaal overeen
met het 2 "-de deel van 360°, of wat hetzelfde is, met het "-de
deel van 180°. W^e krijgen dus:
Aantal graden = aantal radialen maal 180 °l
Aantal radialen = aantal graden maal tt/180°

*) Voor deze tabel, zie aanhangsel.
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Voorbeeld.

Een sinusvormige wisselspanning heeft een freq. van 500 Hz. Als
de momentele waarde van die spanning, 5xö sec. na het begin ener
periode, 272 V bedraagt, hoe groot is dan de piekwaarde van deze
wisselspanning ?
Oplossing.
De freq. bedraagt, ƒ = 500 Hz, waaruit voor de periode volgt, dat
T=
sec- De gegeven tijd (ïï(i„ s;
sec.) is het £ deel van 5JÖ sec.;
derhalve is gegeven, de momentele
la waarde na •; T, hetgeen overeenkomt met x = • 360° = 300°. Volgens de verklaring, zoals deze
in het aanhangsel gegeven wordt, komt sin 300° overeen met sin
60°, echter met een negatief teken. Voor sin 60° vinden we 0,866;
dus is sin 300° gelijk aan —0,866.
We maken nu verder gebruik van de formule
• sin x
en vullen hierbij voor
de gegeven waarde van 272 V in. Dit
geeft: 272 =
. • (—0,866). Voor de piekwaarde van de wissel272
spanning volgt hieruit: v,-- = —314 V. (Het minteken
—U.obb

heeft hierbij eigenlijk geen betekenis, omdat alleen gevraagd wordt
naar de grootte van de topspanning).

Samen vatting:
Wentelt een draadwinding niet constante snelheid
in een homogeen magnetisch veld, dan verandert de
omvatte flux sinusvormig.
Voor een willekeurige verdraaiïngshoek x geldt, dat
= <|)inax. • sin <%, waarbij uitgegaan is van de
stand, waarin géén krachtlijnen omvat worden.
Deze formule geldt op analoge wijze voor alle groot
heden, die sinusvormig veranderen, dus ook voor de
wisselstroom en voor de wisselspanning. Men noemt
de waarde op een willekeurig moment, de „momentele
waarde” of „ogenblikkelijke waarde”.

Als het veld, dat door een winding of spoel omvat
wordt, sinusvormig verandert, zal de geïnduceerde
EMK, die daardoor ontstaat, eveneens een sinus
vormige verandering ondergaan; hetzelfde geldt voor
de stroom, die het gevolg is van genoemde EMK.
Een cosinuslijn heeft hetzelfde verloop als een sinus
lijn, maar begint i periode eerder dan de sinuslijn.

Het is gebruikelijk om de periode in graden te ver
delen, waarbij één periode (T) overeenkomt met 360°.

Onder de piekwaarde, amplitudo of topwaarde van
een grootheid, die sinusvormig verandert, verstaat
men de grootste momentele waarde, die in de periode
voorkomt; deze wordt ook met „maximale waarde”
aangeduid.
Eén radiaal komt overeen met het ?r-de deel van 180°.
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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§ 73.

De gemiddelde waarde van wisselstromen en wisselspanningen.

In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat de sterkte van de
wisselstroom op ieder moment een andere waarde bezit. Om een
wisselstroom met één enkel getal te kunnen aanduiden, moet men
zich dus bedienen van het begrip „gemiddelde”, zoals dit ook in
het dagelijks leven veel gedaan wordt, om dingen aan te duiden,
die niet constant van grootte zijn. Ter toelichting van dit begrip,
zullen we eens een geheel willekeurig voorbeeld nemen; het steeds
variërende personenvervoer bij de spoorwegen.
Het aantal personen, dat dagelijks vervoerd wordt, is iedere dag
verschillend. Men noteert deze aantallen geregeld en maakt hiervan
een grafiek. (Waarom komt deze grafiek nimmer ónder de tijdlijn?)
In zo’n grafiek, die b v. over de tijdsduur van een maand gemaakt
wordt, geeft men dan tevens aan, hoeveel personen er gemiddeld
per dag vervoerd werden.
Men zal gemakkelijk inzien, dat dit „gemiddelde-per-dag” verkregen
wordt, door de aantallen-per-dag gedurende een maand bij elkaar
op te tellen en dan de verkregen uitkomst te delen door het aantal
dagen per maand. In de grafiek wordt deze gemiddelde waarde
van de aantallen-per-dag getekend als een rechte lijn, die evenwijdig
loopt aan de tijdlijn. (Waarom evenwijdig?).
De betekenis van het aldus verkregen „gemiddelde” cijfer, is nu
deze. Wanneer iedere dag het aantal vervoerde personen even
groot was geweest en gelijk aan dat gemiddelde cijfer, dan zou het
totale aantal der maand vervoerde personen, geheel overeen gekomen
zijn met de werkelijkheid, die gebaseerd is op een verschillend
aantal per dag vervoerde personen. In het denkbeeldige en in het
werkelijke geval, zijn dus de hoeveelheden personen, die per maand
vervoerd worden, volkomen aan elkander gelijk.

Keren we nu van dit voorbeeld weer terug tot de wisselstroom,
dan moet ook daarop hetzelfde begrip „gemiddelde” van toepassing
zijn. Voorlopig zullen we ons, ter afleiding van de gemiddelde
waarde van een wisselstroom, bepalen tot een halve periode. Van
deze halve periode verdelen we de tijdlijn in een zeer groot aantal
gelijke deeltjes en meten op ieder tijdstip de momentele waarde
van de stroom. In fig. 183 zijn deze waarden aangegeven met io,
Z4, enz., waarbij, ter wille van de duidelijkheid, de tijdlijn slechts
in een gering aantal delen verdeeld is. W^e zijn in de figuur ineens
met i2 begonnen, omdat de eerste waarde (i,) nul is. Deze valt
samen met het beginpunt der sinuslijn. Ook de waarde i9 is nul
en kan daarom evenmin aangegeven worden.
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Om nu de gemiddelde waarde over een halve periode te vinden,
tellen we op de bekende manier alle gemeten stroomwaarden tezamen,
waarbij vooral de eerste en de laatste waarden (beide nul) niet ver
geten moeten worden. Immers, als
in het hiervóór genoemde voor
beeld, op een gegeven dag eens
niemand met de trein vervoerd
was, dan had men voor die dag
toch óók het cijfer 0 moeten in
vullen.
Na alle stroomwaarden te hebben
opgeteld, delen we de verkregen
6
O
tijd som, door het aantal waarden dat
we samentelden (in ons geval 9
Fig. 183.
stuks) en krijgen dan tot uitkomst,
de gemiddelde tvaarde over een
halve periode. In het vervolg zullen we de gemiddelde waarde
steeds aanduiden met itjrm.
!■>

Wanneer we de hiervóór genoemde analogie op de voet volgen,
dan blijkt dus ifjent. de volgende betekenis te hebben.
Als op ieder tijdstip van de beschouwde periodehelft, de stroomsterkte dezèlfde waarde gehad
had (gelijk aan it/cni.)’ dan zou
1 ma x
de hoeveelheid electriciteit, die
zich in positieve richting in de
leiding verplaatst had, even
lgem
groot geweest zijn als in werke
lijkheid het geval is.
Hoe we de „hoeveelheid”
(Q = l. t) in een grafiek af
lezen, is ons bekend. Als we
o
dus in fig. 184 de gemiddelde
Fig. 184.
stroomsterkte aangeven met de
rechte lijn c d, parallel aan de
tijdlijn, dan komt onze beschouwing hierop neer, dat het oppervlak
van de rechthoek o c d b o, volkomen gelijk moet zijn aan het
oppervlak, dat begrensd wordt door de halve sinuslijn en het rechte
stuk o b. We zien nu duidelijk aan deze figuur, dat het begrip
„gemiddelde” betrekking heeft op de hoeveelheid electriciteit, die
zich door de leiding verplaatst.
Per definitie kunnen we daarom zeggen:

Onder de gemiddelde tvaarde van een stroom verstaat men de
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waarde van een denkbeeldige gelijkstroom, die in dezelfde tijd
dezelfde hoeveelheid electriciteit (aantal coulombs) verplaatst.
De langs deze weg verkregen gemiddelde waarde is een groot
heid. die geheel en al afhankelijk is van het verloop van de lijn,
die de veranderingen van de stroom aangeeft. Bepalen we ons tot
het geval, dat de stroom sinusvormig verandert, dan vinden we
voor
een bijzondere uitkomst. Deze wordt als volgt afgeleid.
Stel, dat de winding in fig 178 met een eenparige snelheid wentelt
in een homogeen veld, waarvan de sterkte II gauss bedraagt, dan
heeft de draad a b, na‘een halve slag, 77 • l • b krachtlijnen gesneden,
of, wat hetzelfde is, 2 • H • / • r krachtlijnen, als r de radius is van
de doorlopen cirkel. Noemen we de snelheid der beweging ,,v',
dan is de afgelegde, weg na een halve slag (tevens halve periode),
T
gelijk aan v • . En uit: omtrek cirkel = 2 • 7r . r, volgt weer, dat

omtrek halve cirkel —

tt

• r, derhalve is

7’
P’ 2 —

r

T

77 • ‘r of, -2

77. r

v ’

We vinden nu de gemiddelde emk, uit het gemiddelde-aantal per
seconde gesneden krachtlijnen, derhalve is:
2
v • 10"8 volt.
e
1 12
~•r
77
Hierin heeft ƒ/• / • • 10“** de betekenis van maximale e m k. want
v is de snelheid, waarmee de draad zich loodrecht op de kracht
lijnen beweegt. Vervangen we nu // • / • v • 10“** door e/H</.r., dan
,
2
krijgen we: e//em. = — •
77

Wat hier voor de geïnduceerde emk afgeleid werd, geldt natuurlijk
voor potentiaalverschillen in het algemeen. Wanneer dus tussen
twee punten een wisselspanning werkzaam is, met amplitudo vIIHI.r.,
dan geldt voor de gemiddelde waarde van deze wisselspanning:

2
------- — • Viiltl.r.
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Volkomen analoog is deze formule van toepassing op een sinus
vormige wisselstroom. D.w.z. wanneer een zuivere wisselstroom
sinusvormig verandert, dan is de gemiddelde stroomsterkte, be
schouwd over een halve periode, gelijk aan :
iijem. —

2

* lmcuc.

70a
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,
2
Bij practische berekeningen rondt men
meestal af op 0,6 waar-

door men krijgt:

= 0,6 • im, - . en Utjcni. --- 0,6 • Vniax.

Hetgeen we, met betrekking tot fig. 184, uiteengezet hebben voor
de positieve periodehelft, geldt natuurlijk ook voor de negatieve
periodehelft. Hiervoor krijgen we dezelfde uiikomst, doch alleen het
teken verandert van
*n
• (De stroom loopt dan immers in
tegengestelde richting). Het zal nu zonder meer wel duidelijk zijn,
dat de gemiddelde waarde van een sinusvormige wisselstroom, over
een gehele periode beschouwd, nul bedraagt. Dezelfde uitkomst
„nul" verkrijgt men in al die gevallen, waarbij de hoeveelheid
electriciteit, die zich in de ene richting verplaatst, gelijk is aan de
hoeveelheid, die zich verplaatst in de andere richting.
Passen we hierop toe, hetgeen in § 70 werd gezegd over de
zuiverheid van een wisselstroom, dan valt uit een en ander af
te leiden, dat van élke zuivere wisselstroom (ongeacht de vorm) de
gemiddelde stroomwaarde, over een gehele periode, steeds nul is.
We kunnen dit ook omkeren en krijgen dan :
Als in een wisselstroomkring de gemiddelde stroomwaarde nul is,
dan is dit een bewijs, dat die wisselstroom zuiver is.

In de practijk past men dit laatste als controlemiddel toe, bij het
onderzoek van wisselstromen, om na te gaan, of deze al of niet
zuiver zijn. Men gebruikt daarvoor een meter, die uitsluitend
op de gemindelde waarde van een stroom reageert. Dit is de z.g.
,,draaispoelmeter” *). Plaatst men zo’n meter in een leiding, waar
een zuivere wisselstroom doorheen vloeit, (b.v. één van de stromen,
die afgebeeld zijn in de figuren 172 t/m. 175), dan geeft de meter
in het geheel geen uitslag; de wijzer blijft rustig op nul staan.
Vloeit daarentegen door de kring een niet-zuivere wisselstroom,
b.v. één van de stromen, zoals die in fig. 176 zijn afgebeeld, dan
geeft de meter wél een uitslag. Waaraan die uitslag dan gelijk is,
kunnen we gemakkelijk beredeneren, waarbij we willen uitgaan van
de volgende analogie.
Iemand drijft een zaak, waarbij zijn inkomsten iedere dag verschil
lend zijn. Aan het einde van de maand blijkt uit de balans, dat
zijn gemiddelde ontvangst per dag 7 gld bedraagt. De volgende
maand gaan de zaken slecht, er wordt niet verdiend maar verloren.
Nu wijst de balans uit, dat het gemiddelde verlies per dag 2 gld.
bedraagt. Hoe groot is nu de gemiddelde dagelijkse ontvangst,
beschouwd over de „periode" van deze twee maanden? Natuurlijk
het gemiddelde van de eerste maand, plus het gemiddelde van de
♦) Wordt behandeld in dl. 2.
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tweede maand (negatief), gedeeld door twee. Dat we de som van
de beide gemiddelden (in dit geval hun verschil) door twee delen,
zal zonder meer wel duidelijk zijn, immers, we beschouwen het
totale gemiddelde over twéé maanden, of anders gezegd, over twee
„halve-perioden”. We krijgen daarom voor de gemiddelde dagelijkse
ontvangst (5 2): 2 — 2'1., gld. per dag.
Deze uitkomst is dus verkregen, door eerst het gemiddelde te be
schouwen over de ene periodehelft, daarna het gemiddelde over
de andere periodehelft, deze twee uitkomsten van elkander af te
trekken en tenslotte dit verschil te delen door twee.

Volkomen analoog moeten we te werk gaan, bij het bepalen van
de gemiddelde waarde van een niet-zuivere wisselstroom. D.w.z.
ook hierbij moeten we eerst het gemiddelde bepalen van de posi
tieve en van de negatieve periodehelft afzonderlijk, daarna de ver
kregen uitkomsten van elkaar aftrekken en dit verschil door 2
delen. Noemen we daarbij het gemiddelde over de positieve periode
helft i.,. „i.
en het gemiddelde over de negatieve periodehelft
i., dan kunnen we voor de gemiddelde waarde van een nietzuivere wisselstroom, over een gehele periode beschouwd, de vol
gende formule opschrijven:
l>os.

2
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Dit is dus de waarde die een draaispoelmeter zal aanwijzen, als
er een niet-zuivere wisselstroom doorheen vloeit.

Voorbeeld.
In een wisselstroomkring, waarin een sinusvormige stroom loopt*)
plaatst men een toestel, dat de stroom slechts in één bepaalde
richting (b.v. de positieve) kan doorlaten. (Later zullen we dit
toestel leren kennen, als een
„gelijkrichter”). De stroom, die
i
daardoor in deze kring ont
staat, zal derhalve de gedaante
hebben van een onderbroken
sinuslijn. Men noemt dit een
„intermitterende" stroom (int termitteren = bij tussenpozen
weggblijven) Zie fig. 185.
Fig. 185.
Een draaispoelampèremeter in
deze kring opgenomen, wijst
1,2 A aan. Wat is de piekwaarde van deze ,,gelijkgerichte” stroom?
*) Als in het vervolg over een wisselstroom gesproken wordt, zonder nadere
aanduiding, dan zullen we steeds veronderstellen, dat die stroom zuiver is
en sinusvormig van grootte verandert. Hetzelfde geldt dus, zonder nadere
aanduiding, ook voor wisselspanningen.
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Oplossing.

Geg: Alleen gedurende de positieve periodehelften vloeit er stroom
en daarvan is ^. = 1,2 A.
Gevr:
De gegeven waarde van 1,2 A wordt door de meter voortdurend aan
gewezen, zodat deze 1,2 A de gemiddelde waarde over een gehéle
periode voorstelt.
Over een halve periode van een sinusvormige stroom, bedraagt
2
iDe volgende periodehelft is in dit geval de stroom

nul, dus is ook
= 0. Volgens form. 71 vinden we dan de ge
middelde waarde over een gehéle periode, door deze twee waarden
2 .
’i,,,,,, en 0 bij elkaar op te tellen en de uitkomst te delen door 2We vinden dan:

= i •• inuix.
Volgens het gegeven is dit gelijk
i

aan 1,2 A. Hieruit berekenen we, dat

= 1,2 •

tt

= 3,768 A.

Uit het hiervoor behandelde is gebleken, dat de gemiddelde waarde
van een wisselstroom uitsluitend de betekenis heeft van een gemid
delde der cijfers, die de momentele stroomwaarden voorstellen.
Omdat bij de bepaling van deze gemiddelde waarde rekening ge
houden werd met het plus- en minteken, noemt men de verkregen
uitkomst ook wel het algebraïsch gemiddelde van alle momentele
stroomwaarden.
Deze uitspraak geldt niet alleen voor stromen, die sinusvormig ver
anderen, maar geldt voor veranderlijke stromen in het algemeen.
We krijgen dus de volgende definitie:

Onder de gemiddelde waarde van een veranderlijke stroom ver
staat men het algebraïsch-gemiddelde van alle momentele waarden.
2
Men dient dus goed te onthouden, dat de uitkomst i,/,■„!. = — • i„ui.r.

alleen toepasselijk is op het bijzondere geval, dat de wisselstroom
zuiver is en sinusvormig verandert. Bovendien heeft dit alleen be
trekking op een halve periode.
Samenvatting:

Onder de gemiddelde waarde van een veranderlijke
stroom, verstaat men het algebraïsch-gemiddelde
van alle momentele waarden.
De gemiddelde stroomwaarde is een begrip, dat uit
sluitend verband houdt met de hoeveelheid electriciteit (aantal coulombs), die zich in een bepaalde tyd
door de leiding verplaatst.

Alleen een draaispoelmeter is in staat om de ge
middelde waarde van een stroom aan te wijzen.

t
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Van een zuivere sinusvormige wisselstroom is de
gemiddelde waarde, overeen halve periode beschouwd,
2
gelijk aan
maal de. maximale waarde.

Van een zuivere wisselstroom is de gemiddelde
waarde, over een gehele periode beschouwd, steeds
gelijk aan nul. Men past deze eigenschap als con
trolemiddel toe, om een wisselstroom op zijn „zuiver
heid” te onderzoeken. (Met een draaispoelmeter).
.Als een draaispoelmeter, in een wisselstroomkring
geplaatst, wèl een uitslag geeft, is dit een bewijs,
dat die wisselstroom niet-zuiver is. In dit geval is
die aanwijzing gelijk aan de helft van het verschil
der gemiddelde waarden, der beide afzonderlijke
periodehelften.
§ 74.

De effectieve waarde van wisselstromen en wisselspanningen.

Wanneer men voor gewoonte had, om de „waarde" van een wissel
stroom aan te duiden met de tevoren afgeleide
dan zou men
daar in de practijk al heel weinig aan hebben. Dit komt, omdat
de gemiddelde waarde alleen verband houdt met de hoeveelheid
electriciteit, die zich in één bepaalde richting door de leiding ver
plaatst. In de meeste gevallen stelt men echter geen belang in de
hoeveelheid electriciteit, die door een leiding vloeit, maar wel in
de arbeid, die door de electriciteit verricht wordt. En al is de
hoeveelheid bekend, dan nog is daar de arbeid niet uit af te leiden,
want hoeveelheid en arbeid staan met elkaar in geen enkel verband.
Dit komt, omdat de verrichte arbeid, behalve van de hoeveelheid
(Q ' / • t), óók nog afhankelijk is van de spanning V. waarin de
hoeveelheid verkeert. Met beide is de arbeid recht-evenredig. Dit
is ons reeds lang bekend, want arbeid =
t en daar / • t = Q,
is de arbeid ook gelijk aan het product V-Q. (Een voltcoulomb
is dus hetzelfde als een joule).
Dat de verrichte arbeid zowel met de hoeveelheid als met de
spanning in verband staat, ziet men gemakkelijk in, aan de hand
van de volgende analogie.

Indien een hoeveelheid lucht samengeperst wordt, waardoor de
spanningstoestand van die lucht hoger wordt, dan die van de om
geving (analoog met het begrip ,,potentiaalverschil"), dan zal die hoe
veelheid lucht, zodra deze vrijkomt, in staat zijn arbeid te verrichten.
Had men daarentegen dezelfde hoeveelheid lucht in een engere
ruimte samengeperst, dus tot een hogere spanningstoestand opge
voerd (komt overeen met een groter potentiaalverschil. — Let wel.

i

__
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de hoeveelheid lucht veranderd daardoor niet), dan zou, bij het
vrijkomen van diezèlfde hoeveelheid lucht, ook méér arbeid ver
richt zijn. Dit laatste is eigenlijk vanzelfsprekend, omdat er een
grotere hoeveelheid arbeid nodig was, om die lucht in een kleinere
ruimte samen te persen. Hiermede is aangetoond, dat de hoeveel
heid en de arbeid in zekere zin niets met elkaar te maken hebben,
En wanneer men dus belang stelt in de verrichte arbeid, dan heeft
het geen zin, een meter te gebruiken, die uitsluitend reageert op de
hoeveelheid.

-

Hetgeen hierboven uiteengezet werd met betrekking tot een hoe
veelheid samengeperste lucht, geldt zonder meer ook voor een
hoeveelheid samengeperste electriciteit. (Denk hierbij aan een ge
laden condensator en volg dezelfde gedachtengang, als die welke
hierboven aangegeven werd). Het eindresultaat van onze beschou
wing komt dus hierop neer, dat de arbeid, die door de electriciteit
verricht wordt, niet alléén bepaald wordt door de hoeveelheid
Q, maar mede door de spanning V.
Het is hierbij tevens van groot belang om op te merken, dat de
arbeid, die door een electrische stroom verricht wordt, geheel on
afhankelijk is van de richting, die de stroom op dat moment bezit.
Immers, of een stroom van links naar rechts, dan wel van rechts
naar links door een weerstand vloeit, in beide gevallen is de warmte,
die door de stroom ontwikkeld wordt, precies even groot.
Dat dit zo zijn moet, blijkt ook uit de formule voor het vermogen
(i- • R watt); daarin komt i-ktvadraat voor. Is i = -|- 3, dan is
i- —
niaar als i = — 3, dan vindt men voor ï- eveneens
9.
We zien hieruit, dat er voor een negatieve en voor een positieve
stroom, slechts één kwadraat bestaat, nl. steeds een positief.
Deze aanduiding „positief” heeft alleen maar een wiskundige be
tekenis. In verband met het vermogen, dat een stroom ontwikkelt,
wil het niets anders zeggen, dan dat dit onafhankelijk is van de
„richting” die de stroom bezit; dit laatste begrip blijft hierbij dus
geheel buiten beschouwing.
Met betrekking tot de wisselstroom komt het bovenstaande dus
hierop neer, dat gedurende de positieve periodehelft door die stroom
dezèlfde arbeid verricht wordt, als gedurende’de negatieve periodehelft.
Omdat ons nu uit een en ander gebleken is, dat het vermogen, dat
door een stroom ontwikkeld wordt, geheel onafhankelijk is van
de richting, die deze stroom bezit, kunnen we dit als basis laten
gelden bij de afleiding van een „waarde", waarmee we in de practijk
de wisselstroom met één enkel getal kunnen aanduiden. Omdat
deze waarde rechtstreeks verband moet houden met het vermogen
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of effect, dat de stroom ontwikkelt, geeft men hieraan de naam
„effectieve waarde". We zullen deze waarde in het vervolg steeds
afkorten met
'. Behalve deze aanduiding gebruikt men ook de
benaming „middelbare waarde". die echter niet zo duidelijk tot ons
spreekt. Daar bovendien de woorden „middelbaar" en „gemiddeld”
aanleiding kunnen geven tot verwarring, terwijl toch de betekenis
van die woorden voor ons zulk een groot principieel verschil bezit,
zullen we hierna uitsluitend de naam „effectieve waarde" blijven
gebruiken.

Wanneer men een en ander goed begrepen heeft, dan zal men
onmiddellijk inzien, dat de effectieve waarde van een wisselstroom
weliswaar een of ander „gemiddelde" moet voorstellen, maar niet
van alle momentele waarden van de stroom, doch verband moet
houden met alle kwadraten der momentele stroomwaarden. Dit
moet men als volgt begrijpen.
Op ieder tijdstip heeft de wisselstroom een andere waarde en op
ieder tijdstip ontwikkelt de wisselstroom dus een ander vermogen,
Van al deze vermogens moeten we het gemiddelde bepalen. Daartoe
verdelen we de periode in een groot aantal zeer kleine, doch onderling gelijke deeltjes en noemen op ieder tijdstip de bijbehorende
momentele waarde van de stroom i]t ii..
enz. Door
loopt deze wisselstroom een weerstand R. dan zal, op ieder be
schouwd moment, het vermogen dat de stroom ontwikkelt, gelijk
zijn aan i, -•/?; i. 2-R; i32 • R
enz. Deze uitkomsten zijn
alle verschillend, hetgeen wil zeggen, dat het vermogen van de
stroom gedurende de periode veranderlijk is.
Om nu te geraken tot het „gemiddelde vermogen", passen we
dezelfde bewerking toe als die, welke in § 73 voor de gemiddelde
waarde van de stroom zelf werd aangegeven. Daartoe vormen we
de som van
2 • R -J- - • R -|- i32 • R -p
enz. en delen
de verkregen uitkomst, door het beschouwde aantal producten van
i~-R. Het getal, dat men op deze wijze verkrijgt, heeft dan de
betekenis van het gemiddelde vermogen, over een gehele periode
beschouwd.
Stel, deze berekening heeft opgeleverd 25 watt en R was b.v. 4 ft.
dan wil dit dus zeggen, dat het gemiddelde van alle kwadraten
25
van iiiiüni. , over een gehele periode, gelijk is aan -— = 6,25 amp.2
(Volgt uit:

—J. Trekt men uit dit getal de wortel, dan ver-

krijgt men tot resultaat 2,5 ampère.

Welke betekenis heeft nu deze 2,5 A? Wel, eenvoudig deze: Als
de stroom, door de weerstand van 4 ft, onveranderd 2,5 A gebleven

!

i

—
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was (dus een gelijkstroom van 2,5 A was geweest), dan zou het
ontwikkelde vermogen even groot geweest zijn, als in werkelijkheid
het geval is, waarbij er een wisselstroom door de weerstand vloeit.
In het denkbeeldige en in het werkelijke geval is dus de arbeid,
die door de stroom verricht wordt, precies even groot.
Men moet dit dus zo begrijpen, dat in ons getallenvoorbeeld, een
gelijkstroom van 2,5 A dezelfde warmteontwikkeling veroorzaakt,
als de oorspronkelijke wisselstroom. Daarom kan men die wissel
stroom, wat zijn effect of vermogen betreft, aanduiden met het
constante getal 2,5. De verkregen uitkomst van 2,5 A is derhalve
de gevraagde effectieve waarde van de wisselstroom. We kunnen
nu, in overeenstemming met de gegeven verklaring, de effectieve
waarde als volgt omschrijven:
Onder de effectieve waarde van een veranderlijke stroom verstaat
men de waarde van een denkbeeldige gelijkstroom, die in dezelfde
tijd dezelfde arbeid verricht (hetzelfde aantal watts ontwikkelt).

In aansluiting op de hierboven gegeven verklaring kunnen we,
door gebruik te maken van de grafische voorstelling, een
formule afleiden voor de effectieve waarde van een sinusvormige
wisselstroom.
In fig. 186 is een sinusvormige wisselstroom getekend, met een
maximale waarde van 3 A. Om de effectieve waarde van deze
stroom te vinden, gaan we de sinuslijn kwadrateren. Dit wil niets
anders zeggen, dan
dat we alle momen
tele waarden in het
kwadraat moeten
verheffen en de ver
kregen uitkomsten
puntsgewijze weer
opnieuw in de teke
ning moeten aan
brengen. Deze pun
■H'
ten verbinden we
4
met elkaar, door een
vloeiende kromme;
de lijn die daaruit
ontstaat, is dan het
Fig. 186.
kwadraat van de
slechts enkele waarden
oorspronkelijke sinuslijn. In de figuur zijn
:
aangegeven nl. voor i = 0,
1. 2, 2£-, en 3 A, Hiervoor bedragen
i, respectievelijk 0, -},
de kwadraten, zowel voor -|~ 1 a^s voor
1, 4, 6’ en 9 A2.
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We merken direct op, dat de lijn, die i- voorstelt, voor waarden
van de /-lijn, die groter zijn dan -• - 1 A, bóven deze lijn moet
verlopen, terwijl voor waarden, die kleiner zijn dan
1 A, de
/--lijn ónder de /-lijn verloopt. (Vergelijk dit met de hiervóór
genoemde cijfers en ga deze punt voor punt in de figuur na).
Intussen bestaat er een eigenaardig verband tussen de beide ge
tekende lijnen en dit is, dat de lijn, die het verloop van i2 voor
stelt, evenals de /-lijn zelf, óók een sinusvormig verloop heeft. Het
bewijs hiervoor volgt verderop. Een tweede eigenaardigheid, die hier
wel niet ter zake doet, maar die we alleen noemen om het verloop
van de /-'-lijn te verduidelijken, is, dat de frequentie van de i2-lijn
tweemaal zo groot is, als de frequentie van de /-lijn. Voor hen,
die dit niet direct inzien, hebben we het stuk oa nog eens gestreept
achter de /--lijn getekend (o’ a'). Tussen de punten a en a’ zijn
nu twéé perioden van de /-'-lijn gelegen. *)
Dat de i--lijn een sinusvormig verloop bezit, vergemakkelijkt voor
ons de bepaling van de gemiddelde waarde van deze lijn. Uit
het symmetrische verloop
volgt nl., dat de gemid
delde waarde juist op de
9
helft moet liggen van de
hoogste waarde. Dit zien
we duidelijk in fig. 187,
111.
4
waarin de /2-lijn afzon
d*;
derlijk getekend is en, op
een hoogte van 4,5 A2,
o
een lijn evenwijdig aan
de tijdlijn getrokken is.
Fig. 187.
Deze lijn snijdt van de

Ulllil

•) Voor hen, die meer van de goniometrie geleerd hebben, volgt hieronder het
bewijs voor het verloop van de lijn die i~ voorstelt.
Uit de formule cos ff— cosb - — 2 sin *■ (« + &)• sin («— b), volgt omgekeerd,
dat: sin a • sin b = — 1 cos (a + 6) -J- £ (cos
Derhalve is sin a • sin. a = (sin a)* =
— — \ cos 2 a + | cos 0® = — | cos 2 a + i. Vervangt men a door w • /, dan vindt
men, dat:
• sin co • W
. - * (— ’ ' 2 • co ■ i + |) = J (illia:c)S —
— 3 (»»k/.7-.)2 cos 2 co • /. Blijkbaar bestaat dus de gekwadrateerde sinuslijn uit
een constante stroom (gelijkstroom) ter waarde van £ (imax.)2 plus een zuivere
cosinusvormige wisselstroom met een amplitudo £
en een frequentie 2a.
Van deze zuivere cosinus-stroom is de gemiddelde waarde gelijk aan nul en
van de gelijkstroomcomponent 1 (hno.eX- is de gemiddelde waarde (ó/io.?-.)2.
Derhalve is het gemiddelde uit alle kwadraten der momentele waarden van
de oorspronkelijke i-lijn gelijk aan
Ter verkrijging van de effectieve waarde moeten we. volgens de definitie, uit
deze | (hnaoc.)- nog de wortel trekken. Dit levert op iont.c. -1/0,5 .V 1/ 2. iliul,r
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«--lijn de gearceerde vlakjes a, b, c en d af, waarmee de met a,
b', c en d' aangegeven „uithollingen", precies kunnen worden
opgevuld. Nu stelt dus deze 4,5 A-’ het „gemiddelde" van de
kwadratische sinuslijn voor en als we uit deze waarde de wortel
trekken, dan is dit de gevraagde effectieve waarde van de oor
spronkelijke z-lijn in fig. 186. We vinden hiervoor
4.5 A2 —
2,122 A. Eigenlijk levert 1/ 4,5 twéé uitkomsten op, nl.
2,122
en
2,122. Daar echter de stroom rzc/tfzng in dit geval buiten
beschouwing blijft, hebben deze tekens hier in het geheel geen zin.
Overeenkomstig de betekenis, die we aan z,.//_ hechten, wil dit dus
zeggen, dat een wisselstroom met een piekwaarde van 3 A, dezèlfde
arbeid verricht, als een gelijkstroom van 2,122 A.

We hebben hierboven, bij de afleiding van de effectieve waarde, de
sinusvormige stroom als voorbeeld gekozen, omdat deze voor ons het
belangrijkste is. Echter geldt de bewerking, die we daarbij gevolgd
hebben, in het algemeen, dus b.v. ook voor een veranderlijke of
onderbroken gelijkstroom, of voor welke willekeurige stroom ook.
Als men de gevolgde methode in woorden uitdrukt, dan verkrijgt
men voor de effectieve waarde de volgende definitie:
De effectieve waarde van een veranderlijke stroom is de wortel
uit het gemiddelde van de kwadraten der momentele waarden
van die stroom.
De door ons gevolgde bewerking, bij de afleiding van z\.//_, stelt
ons nu ook nog in staat, om deze waarde (uitsluitend met betrek
king tot de sznusvormige wisselstroom) in een eenvoudige formule
uit te drukken.
In fig. 186 was i„IIKI. = 3 A en het kwadraat hiervan (9 A2) was
dus gelijk aan (iMi«.r.)2. Uit fig. 186 is gebleken, dat het gemiddelde
van de kwadratische sinuslijn, juist gelijk is aan de helft van de
hoogste waarde ; dit is dus
,)2. Tenslotte is de effectieve
waarde weer gelijk aan de wortel hieruit. We vinden daarvoor:
imax.
— ïï ’ |/ 2 • inui.T. Onze formule luidt dus:
(f
2

*'e/T- — i '

2 * inid.r.

72

Nadrukkelijk merken we op, dat deze formule niet alleen geldt
voor de wisselstroom, maar óók voor de wisselspanning, zodat
we hiervoor krijgen:
— 2 *

2 * Vmax.

72a
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In practische berekeningen rondt men ! • 1/ 2 vaak af op 0,7. In
dat geval schrijft men dus: i, //. = 0,7 • i,,,,,.,., respectievelijk
— 0.7 • vm.,
Omgekeerd laten zich, uit de tevoren genoemde for
mules, ook weer de maximale waarden van v en i berekenen, indien
hun effectieve waarden bekend zijn Hiervoor krijgt men dan:
inw.r. = k 2 •
respectievelijk vtttn,. = |X 2 • p,.//., of bij benade
ring : iltlft.r. =
• !/•//•. en
• v. //
Onthoud:

Effectieve waarde = maximale waarde gedeeld door

2.

Maximale waarde —effectieve waarde vermenigvuldigd met |/2.

De effectieve waarden van vp en i zijn voor ons zeer belangrijk,
omdat men in de practijk vrijwel uitsluitend met deze waarden
rekent. Wisselspanningen en wisselstromen worden dan ook, zonder
uitzondering, steeds met hun effectieve waarden aangegeven. Zegt
men b.v. van een lamp, dat deze op 220 V brandt, dan is dit
stilzwijgend 220 V effectief’, dus „slingert” de spanning (dit is
de geijkte term daarvoor)) aan de klemmen van die lamp, tussen
V 220 V = + 312 V en
312 V.
Zegt men b.v. van een transformator, dat deze 4 V geeft bij
1,5 A, dan zijn deze 4 V en 1,5 A vanzelfsprekend weer effectieve
waarden.
Uit de definitie, die we hiervóór voor de effectieve waarde gegeven
hebben, kunnen we ook nog het volgende afleiden Een gelijk
spanning van b.v. 127 V en een wisselspanning van 127 V (let
wel, dit is effectief!) ontwikkelen in dezelfde weerstand hetzelfde
vermogen, onverschillig op welke manier dit vermogen zich open
baart (warmte, licht, beweging). Zo zal dus een gloeilamp voor
127 V, aangesloten op een gelijkstroomnet of aangesloten op een
wisselstroomnet van die spanning, precies dezelfde lichtsterkte ont
wikkelen. Ook is het onverschillig, of men een electrische kachel,
waarop vermeld staat 220 V, aansluit op een gelijkstroomnet van
220 V dan wel op een wisselstroomnet van 220 V. In beide ge
vallen geeft die kachel dezelfde warmte.

Tenslotte merken we nog op, dat alle meetinstrumenten, waarbij
de kracht, die de wijzer doet bewegen, evenredig is met het kwadraat
van v of i, geschikt zijn om er wisselspanningen respectievelijk
wisselstromen mede te meten. Ze worden altijd zo geijkt, dat ze
steeds de effectieve waarden van die grootheden aanwijzen. Gedu
rende de aanwijzing is de wijzer van zo’n meter volkomen in rust. Bij
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de behandeling van de meters zullen we leren, dat (uitgezonderd
de draaispoelmeter) alle meters geschikt zijn, om er wisselstromen
of wisselspanningen mee te kunnen meten. Tevens is het daarbij
onverschillig, hoe men die meters aansluit, d.w.z. wanneer men de
aansluitdraden verwisselt, dan blijft de meter hetzelfde aanwijzen.
Dit was ook niet anders te verwachten, want bij de effectieve
waarde bestaat het begrip „richting” immers niet. (Hoe denkt u in
verband hiermede over de aansluitklemmen van een draaispoel
meter; zouden die van een plusteken en een minteken voorzien
moeten zijn?)
Voorbeeld.

Hoe groot is de effectieve waarde van de stroom, die in fig. 185
afgebeeld is ?
Oplossing.

Bedoelde stroom is een intermitterende stroom, die volgens een
onderbroken sinuslijn verloopt. (Gedurende de negatieve periodehelften vloeit er geen stroom). De maximale waarde bedroeg in
het onderhavige geval 3,768 A. Ter verkrijging van
moeten we
de stroom dus eerst kwadrateren, daarna het gemiddelde nemen
over een gehele periode en tenslotte uit dit gemiddelde de wortel
trekken.
In overeenstemming met de hiervóór gevolgde constructieve methode,
levert het kwadraat van één periodeheZ/f een volledige cosinuslijn
op (eerste helft van fig. 187). De hoogste waarde daarvan, gerekend
vanaf de tijdlijn en uitgedrukt in de maximale waarde van de oor
spronkelijke stroom, is
)• Het gemiddelde daarvan, over een
halve periode beschouwd, is gelijk aan ‘ (»,>»«.<-.) 2. We beschouwen
in deze figuur nu alléén de lijn oef; het stuk fgh moeten we ons
weg denken. Het gemiddelde, over een gehéle periode, is dan dus
de helft van 1
)2, dit is J
2. De gevraagde effectieve
waarde is de wortel uit dit laatste. Hiervoor vinden we:
| (i„K/.r.)2 =
= !
Vullen we de waarde van
in, dan krijgen we tot
uitkomst 0,5 • 3,768 = 1,884 A.
Samenvatting:
De effectieve waarde of middelbare waarde van een
veranderlijke stroom, komt overeen met de waarde
van een denkbeeldige constante stroom, die in dezèlfde
tijd, dezelfde arbeid verricht (hetzelfde aantal watts
ontwikkelt).

De effectieve waarde is gelijk aan de wortel uit
het gemiddelde van alle kwadraten der momentele
waarden.
De effectieve waarde van een zuivere sinusvormige
wisselstroom is gelijk aan |
2•
De getallen, waarmede men in de practyk de wissel
stroom en wisselspanningen aanduidt, stellen stééds
hun effectieve waarden voor.
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Alle nieters (uitgezonderd de draaispoelnieter) z(jn
geschikt, om er wisselspanningen of wisselstromen
mede te meten. Ze zyn altijd zo geijkt, dat ze de
effectieve waarden aanwijzen. De wijzer blijft tijdens
de uitslag rustig staan en slaat altijd naar dezelfde
kant uit, want de effectieve waarde kent geen onder
scheid van richting.

§ 75. De vormfactor.
Uit de beide voorgaande paragrafen is gebleken, dat de gemid
delde waarde en de effectieve waarde van een wisselstroom
elk in een vaste verhouding staan tot de maximale waarde. Een
rechtstreeks gevolg hiervan is, dat er ook een vaste verhouding
moet bestaan tussen de effectieve waarde en de gemiddelde waarde
onderling.
De betekenis van deze verhouding moet men als volgt opvatten.
Stel, men vindt voor genoemd verhoudingsgetal b.v. het cijfer 2,
dan wil dit zeggen, dat de effectieve waarde tweemaal zo groot
is als de gemiddelde waarde, of omgekeerd, dat de gemiddelde
waarde gelijk is aan de helft van de effectieve waarde. Het nut
van genoemd verhoudingsgetal is uitsluitend hierin gelegen, dat
men daarmede de ene waarde uit de andere kan berekenen.
Omdat de grootte van dit verhoudingsgetal afhankelijk is van de
stroomvorm, of omgekeerd, omdat iedere andere stroomvorm een
ander verhoudingsgetal oplevert, geeft men aan deze verhouding
de naam „vormfactor". Men definieert deze vormfactor als de
verhouding tussen de effectieve waarde en de gemiddelde waarde
van een stroom.
Vormfactor

hjem.
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Voor een sinusvormige wisselstroom is de vormfactor gemakkelijk
te bepalen, omdat we voor deze stroomvorm de effectieve waarde
en de gemiddelde waarde reeds tevoren hebben afgeleid. We zijn
echter in dit geval, bij de bepaling van de vormfactor, genoodzaakt
ons te beperken tot een halve periode, daar we anders voor iljem.
het cijfer 0 zouden moeten invullen.
Vullen we in bovenstaande formule voor
in A *
2•
en
2
voor i!feni. schrijven we — • i.naa., dan levert de deling van deze twee

uitdrukkingen, de uitkomst 1,11 op (narekenen!). Derhalve is 1,11
de vormfactor van een sinusvormige wisselstroom, respectievelijk
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wisselspanning.

Dit wil dus zeggen, dat ieff. =■ 1.11 * ig&n. of omge-

keerd, dat

Op dezelfde manier kunnen we van
stroom de vormfactor bepalen.

iedere andere willekeurige

Voorbeeld.
Hoe groot is de vormfactor van de stroom, die in fig. 185 afgebeeld is?

Oplossing.
In de bijbehorende becijfering, op blz. 343, werd de gemiddelde
1
waarde van deze stroom bepaald op i,Cm =- • W/ay.» terwijl in het
7T

voorbeeld op blz. 351, voor de effectieve waarde van diezelfde stroom
gevonden werd, dat
= A i,na.c.
Door deling vinden we nu:
effectieve waarde
vormfactor =
gemiddelde waarde

•» ’ ^max.
ï

2

= 1,57

Voorbeeld.
Hoe groot is de vormfactor van een gelijkstroom ?

Oplossing.
Een gelijkstroom verandert niet, zodat het getal, waarmee men
deze stroom aangeeft, tegelijkertijd de gemiddelde èn de effectieve
waarde voorstelt. In dit bijzondere geval is dus het quotiënt van
en
gelijk aan 1.

Samenvatting:
De verhouding, die er bestaat tussen de effectieve
waarde en de gemiddelde waarde van een stroom, is.
afhankelijk van het verloop of de vorm van die stroom’
daarom noemt men deze verhouding de vormfactor.

Voor een sinusvormige wisselstroom is de vormfactor
gelijk aan 1,11. Voor een intermitterende stroom, die
ontstaan is uit een in-één-richting-onderdrukte sinusstroom, bedraagt de vormfactor 1,57.
§ 76.

De begrippen faze en faze verschuiving.

In wisselstroomkringen veranderen stromen, spanningen en mag
neetvelden alle sinusvormig. Als men een aantal van deze groot
heden, die op een enkele schakeling betrekking hebben, grafisch
voorstelt, dan verkrijgt men dus een tekening, waarin even zoveel
sinuslijnen voorkomen. Het zal al spoedig gaan blijken, dat er in

Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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het verloop van deze lijnen (ten opzichte van elkander) een zekere
willekeurigheid bestaat. We bedoelen hiermede, dat alle grootheden,
hoewel ze elk-voor-zich sinusvormig veranderen, toch niet dezelfde
amplitudo behoeven te bezitten en evenmin gelijktijdig behoeven
toe of af te nemen. Waardoor dit laatste bepaald wordt, zullen we
hieronder leren kennen.
Het is voor de verklaring voldoende, wanneer we ons bepalen tot
slechts twéé sinuslijnen. Wélke grootheden door deze lijnen worden
voorgesteld, doet hierbij niet ter zake. We zullen ze daarom kort
heidshalve aanduiden met 1 en 2. Ook is het willekeurig hoe groot
we de maximale waarden tekenen. Daarom zullen we, om niet in
bijzondere gevallen te geraken, de piekwaarden ongelijk van grootte
tekenen, b.v. die van 1 groter dan die van 2, doch dit is overigens
geheel willekeurig Wél stellen we voorop, dat de frequenties van
de beschouwde grootheden, dus ook hun perioden, volkomen aan
elkaar gelijk zullen zijn.
Goed beschouwd zijn er slechts twee gevallen te onderscheiden.
1' De sinuslijnen beginnen op hetzelfde moment. 2' . De sinuslijnen
beginnen niet op hetzelfde moment, dus na elkander. (Volledigheids
halve merken we nog even op, dat
men onder het beginpunt van een
sinuslijn, dat punt verstaat, waar deze
van nul af, in positieve richting
toeneemt).
Het eerstgenoemde geval is getekend
in fig. 188. De beginpunten van 1 en
2 vallen samen op het tijdstip tï. Na
een kwart periode, ten tijde t.>, be
reiken 1 en 2 hun positieve maximale
waarden (dus weer op hetzelfde tijd
stip). Daarna nemen 1 en 2 gelijk
tijdig af, om in t , tegelijk de waarde
nul te bereiken. De volgende periodehelft verloopt als de eerste, doch met
Fig. 188.
het tegengestelde teken.
Een en ander drukt men uit, door te zeggen, dat 1 en 2 dezelfde
faze'bezitten of anders, dat ze met elkaar in faze zijn. We kunnen,
overeenkomstig deze verklaring dus definiëren, dat wisselstroom’ > ze op hetzelfde moment
grootheden met elkaar in faze zijn, als
beginnen en op hetzelfde moment hun positieve maximale tvaarde
bereiken.
Overeenkomstig de hierboven gegeven verklaring, zou men aan het
woord „faze” hier ook de betekenis van „ligging” kunnen geven.

V
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Als zodanig wordt de uitdrukking fa ze althans in de wisselstroomtechniek gebruikt,

In vele gevallen wordt het verloop van een sinuslijn wel eens ver
geleken met de beweging van een slinger. Deze twee dingen staan
inderdaad in nauw verband met elkaar, hetgeen wiskundig gemak
kelijk aantoonbaar is.
Men kan zich hiervan echter ook op een eenvoudige en meer
practische manier overtuigen. Daartoe bevestigt men aan een trechter
een touwtje en knoopt dit vast aan een ophangpunt; in fig. 189
aangegeven met p. De trechter, die gevuld moet zijn met fijn zand,
laat men een slingerbeweging maken, boven een blad papier. Hij
strooit dan een zandstraaltje uit en dit geeft op hét papier een
rechte zandlijn a b. Zodra men echter
het papier, met g e 1 ij k m a t i g e snel
heid, loodrecht op de slingerbeweging
verschuift (zie pijl ,,betu." in de figuur),
vertoont zich op het papier een regel
matige kromme lijn. Men kan nu
(langs constructieve weg) gemakkelijk
Fig. 189.
vaststellen, dat deze kromme lijn een
sinuslijn is *). Daartoe moet men een
tijdlijn aanbrengen en een aantal willekeurige momentele waarden
tekenen (óók de maximale waarde). Voor elk van deze momentele
waarden moet nu gelden, dat deze gelijk is aan de amplitudo, ver
menigvuldigd met de sinus van het aantal graden, dat gelegen is
tussen het beginpunt van de sinuslijn en het beschouwde moment
op de tijdlijn.

/O

Wanneer we dus, overeenkomstig dit experiment, het verloop van
een sinuslijn mogen vergelijken met de beweging van een slinger,
dan moet het verloop van twéé sinuslijnen te vergelijken zijn, met
de bewegingen van twéé slingers. Zo kunnen b.v. twee sinuslijnen,
die met elkaar in-faze zijn, vergeleken worden met twee slingers, die
gelijktijdig heen en weer slingeren of anders gezegd, die ,,in-de-pas”
slingeren. In dat geval gaan die slingers dus tegelijk door hun
„dodepunt” heen. (Dit punt komt overeen, met de stand die een
slinger inneemt, als deze in rust verkeert).
Het tweede geval, dat we tevoren genoemd hebben was, dat de
sinuslijnen niet gelijktijdig beginnen, of anders gezegd, dat de be
gintijd van de tweede sinuslijn iets later (of vroeger) valt, dan die
van de eerste sinuslijn. Dit geval is afgebeeld in fig. 190. Wanneer
men deze figuur eens vergelijkt met fig. 188, dan heeft het hierbij
Aangenomen wordt, dat de amplitudo van de slinger constant blijft.
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de schijn, alsof de afbeelding uit fig. 190 ontstaan is, doordat lijn
no. 2 in fig. 188 een weinig naar rechts verschoven is. Men spreekt
daarom in dit geval van fazeverschuiving. Deze fazeverschuiving
moet dus, in overeenstemming met de getekende voorstelling, op
gevat worden als een verschuiving van één der sinuslijnen, in de
richting van de tijdlijn. Het
is daarom mogelijk, de grootte
van de fazeverschuiving uit te
drukken in een gedeelte van
de periode, want deze wordt
immers langs de tijdlijn gemeten.
o

t

In fig. 190 is de fazeverschui
ving aangegeven met de rechte
afstand o a. Dit stuk kunnen
we, evenals de periode zelf, op
verschillende manieren meten.
Nemen we aan, dat oa gelijk
Fig. 190.
is aan
deel van o b, dan is
de fazeverschuiving dus gelijk
aan -J periode of -J- 7’. Stel, T is 5^ sec., dan zou de fazeververschuiving, uitgedrukt in seconden, yJ-jy bedragen, Dit wil dan
zeggen, dat de tweede sinuslijn
sec. later begint dan de eerste
sinuslijn. We spreken van „later”, omdat, gerekend langs de tijdlijn,
de tijd naar rechts voortschrijdt. Omgekeerd, hadden we
dit natuurlijk ook kunnen uitdrukken, door te zeggen dat lijn no. 1
(in fig. 190) y&y sec. eerder begint dan lijn no. 2.
In de practijk spreekt men echter nooit van „eerder” of "later”
beginnen. Hiervoor gebruikt men de overeenkomstige technische
termen ..vóór-ijlen’ en „na-ijlen". Zo zegt men, dat 1 vóór-ijlt op
2, of wat hetzelfde is, dat 2 na-ijlt op 1.
Hoe het geval van „fazeverschuiving” aanschouwelijk voorgesteld
kan worden door twee slingers, ligt zeer voor de hand. We dienen
daarbij de slingers zó te laten heen-en-weer bewegen, dat de ene
slinger iets eerder door zijn dodepunt gaat dan de tweede. Het
tijdsverschil, dat gelegen is tussen de momenten, waarop de slingers
door hun dodepunten gaan, is dan de fazeverschuiving (uitgedrukt
in tijdmaat). In overeenstemming met het bovengenoemde voor
beeld, zou dan de fazeverschuiving ’. van de s 1 i n g e r t ij d moeten
bedragen. (De slingertijd is de tijd, waarin de slinger één volledige
periodieke slingerbeweging volbrengt; dit is analoog met de periode
o b in fig. 190.
Inplaats van in tijdmaat, kan men de periode ook in graden meten.
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Het is gebruikelijk om de gehele periode te verdelen in 360 graden,
derhalve komt
periode overeen met 60”. Men voert dienovereen
komstig het begrip fazehoek in en zegt, dat als in fig. 190 het
stuk oa
van de periode bedraagt, dit overeenkomt met een
fazeverschuiving van 60°. In de practijk wordt de fazehoek steeds
aangeduid met de kleine letter ,,fie” (9?) van het Griekse alfabet.
(Zie fig. 190, waarin lijn 2 een hoek <p = 60" na-ijlt op lijn 1, of,
wat hetzelfde is,‘ 1 een hoek
cp = 60" vóór-ijlt op 2).

Het verschijnsel der fazever
schuiving doet zich in de practijk veelvuldig voor. De grootte
van cp kan daarbij zeer ver
t
schillend zijn. Een bijzonder ge
val van fazeverschuiving is dat,
waarbij de topwaarden van de
ene wisselstroomgrootheid, op
hetzelfde moment optreden als
de nulwaarden van de andere
Fig. 191.
wisselstroomgrootheid. Dit ge
val is afgebeeld in fig. 191.
Zoals uit de figuur blijkt, is de fazeverschuiving nu precies 90° of
i T; waarbij in dit geval 1 een kwart periode vóór-ijlt op 2.
Een ander bijzonder geval is afgebeeld in fig. 192. Daarin treedt de
positieve maximale waarde van de
ene grootheid op hetzelfde tijdstip
op, als de negatieve maximale waar
de van de andere grootheid. Ook
7
hier is de fazehoek met (p aange
geven en deze blijkt, overeenkom
stig de tekening, 180° te zijn. Als
men dit geval met slingers zou willlen
——</ .iao'
nabootsen, dan zou men de slingers
de tegengestelde beweging moeten
Fig. 192.
laten
maken.
Dienovereenkomstig
zegt men, dat de wisselstroomgrootheden uit fig. 192, tégenfazig aan elkaar verlopen, of kortweg,
dat ze tégenfazig zijn.
Samenvatting:
Wisselstroomgrootheden zyn met elkaar in-faze, als
de sinuslynen, waardoor ze voorgesteld worden, op
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hetzelfde tijdstip beginnen, vooropgesteld, dat ze dezelfde frequentie bezitten („faze” betekent hier
„ligging”).
Onder fazeverschuiving verstaat men het verschijnsel,
dat de sinuslijnen, waardoor de wisselstroomgrootheden voorgesteld worden, niet gelijktijdig, doch na
elkaar beginnen.
Men kan de veranderingen, die een sinuslijn onder
gaat, symbolisch vergelijken met de beweging van een
slinger. De slingertijd is daarbij analoog met de periode van de sinuslijn.

De faze-verschuiving wordt altijd in graden uitge
drukt en aangegeven niet 7 .

Als twee wlsselstroomgrootheden in-faze zijn, is 7’ =
0°; vallen de maximale waarden van de ene groot
heid op hetzelfde tijdstip, als de nul-waarden van de
andere groot heid,dan is 7
90 ; bereiken twee groot
heden op hetzelfde moment hun tegengestelde maxi
male waarden, dan zijn ze tégenfazig en is 7 — 180°.
§ 77.

Vectoriële voorstelling van wisselstroonigrootheden.

Uit de verklaring over het ontstaan van de sinuslijn, zoals die in
het aanhangsel gegeven wordt, blijkt, hoe deze verkregen wordt
uit de verticale projectie s van een rechte lijn, die met constante
snelheid wentelt om een vast punt. Deze wentelende rechte lijn
draagt de naam „vector”.
In beschouwingen over wisselstroomkringen, waarbij men meestal
met een groot aantal sinuslijnen tegelijk te maken heeft, zou het
vrijwel ondoenlijk zijn, om al deze grootheden met volledige sinus
lijnen te tekenen. Bovendien raakt men daarbij, door het grote
aantal elkaar-kruisende lijnen, het overzicht kwijt. Het is daarom
gebruikelijk (ter wille van
ƒ \
de duidelijkheid), om niet
/
\
de sinuslijn zélf te teke/
\
nen, maar inplaats daar\
L------------- -V---------------7-------*7
van, alléén de vector, uit
O'
t
\
/
welks projectie de sinus\
/
lijn ontstaan is.
Ter verklaring van het
geen we hiermee bedoe
len, is in fig. 193een rechte
lijn (vector) oa afgebeeld, waarvan we zullen aannemen, dat deze
met gelijkmatige hoeksnelheid (a) om het punt o wentelt, in de
aangegeven pijlrichting Punt a beschrijft daardoor een cirkelbaan.
Het is ons verder bekend, dat de verticale projecties van deze

Fig. 193.

f
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vector de daarnaast getekende sinuslijn tot resultaat opleveren. (Let
wel, / is de tijd, waarin de vector oa éénmaal om punt o rond
wentelt en heeft dus niets te maken met de lengte van de cirkel
omtrek, die door punt a doorlopen wordt. (Zie fig. 196, waarin T
voor beide sinuslijnen even groot is, ondanks het feit, dat de bij
behorende cirkelomtrekken niet even groot zijn).
De bedoeling van de vectoriële voorstelling van een sinuslijn is
nu deze, dat men uitsluitend de vector oa tekent en dat men
de sinuslijn zélf geheel weglaat. Het is daarbij regel, dat de draai
richting van de vector, steeds linksom gedacht moet worden. We
kunnen daarom gemakshalve de pijl, die in fig. 193 de draairichting
aangeeft, voortaan wel weglaten.
Nu moet ook nog worden aangegeven, wélke wisselstroomgrootheid door de vector voorgesteld wordt en dit doet men, door aan
het eindpunt van die vector de letter te plaatsen, waarmede de
betrokken grootheid wordt aangeduid.
Ogenschijnlijk lijkt het misschien wat vreemd, dat een enkel lijntje
met „i" er bij, een sinusvotmige stroom moet voorstellen of een
lijntje met „p" er bij, een sinusvormige spanning. Echter dienen
we daarbij steeds te denken aan de afspraak, die er aan vooraf is
gegaan, nl. dat niet de vector zélf, maar de uit zijn verticale pro
jecties ontstane sinuslijn bedoeld wordt. Als men zich eenmaal
het gebruik dezer vectoren heeft aangewend, zal al spoedig gaan
blijken, welk groot nut deze manier van voorstellen heeft. Het
verduidelijkt nl. in hoge mate het inzicht, terwijl de meest inge
wikkelde problemen, die zich later kunnen voordoen, door gebruik
making van vectoren, op een eenvoudige en duidelijke manier zijn
te verklaren.
Ter inleiding van deze nieuwe voorstellingswijze, zullen we aller
eerst de gevallen behandelen, die in de vorige paragraaf besproken
zijn. Wanneer we daarbij uitgaan van de gedachte, dat één sinus
lijn kan worden voorgesteld door een enkele vector, dan moeten
twéé sinuslijnen voorgesteld kunnen worden door twéé vectoren,
enz. (Het aantal getekende vectoren komt dus overeen met het
aantal beschouwde wisselstroomgrootheden).
Het eerste geval uit § 76 handelde over twee wisselstroomgrootheden,
die met elkaar in-faze zijn. Nemen we als voorbeeld een stroom
i en een spanning u, dan worden deze vectoriëel voorgesteld door
twee vectoren, waarvan de een met „i” en de andere met „v” wordt
gekenmerkt. In fig. 193 zijn deze vectoren afgebeeld. Duidelijk
heidshalve zijn ze naast elkaar getekend, maar eigenlijk moet men
ze óp elkaar getekend denken, waardoor ze dus samenvallen tot
één lijn. Beide vectoren draaien linksom, om het punt o. Het
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stuk oa is de v-vector; het stuk o b is de z-vector. In het vervolg
zullen we bij de vectoren alléén de letters plaatsen, van de groot
heden, die ze voorstellen. Een en ander is in toepassing gebracht
in fig. 195, waarbij de
_a
v
■b
- betrokken letters aan het
o:
i
eindpunt van iedere vec
Fig. 194.
Fig. 195.
tor geplaatst zijn, gere
kend vanaf het draaipunt.
Deze figuur is dus de vereenvoudiging van fig. 194.
Ten overvloede is in fig 196 nog eens aangetoond, hoe men zich
de sinuslijnen ontstaan moet denken uit de draaiing van twee
willekeurige andere vectoren, respectievelijk een spanning v en een
stroom z voorstellende. Op het tijdstip f0 staan de vectoren hori
zontaal en zijn hun verticale projecties beide gelijk aan nul; dit
komt overeen met het beginpunt van de beide sinuslijnen. Een
ogenblik later, ten tijde
is de verticale projectie van de u-vector
gelijk aan o a en die van de z-vector gelijk aan o b. Deze stukken
komen in lengte overeen met de momentele waarden die de sinus
lijnen bezitten op het tijdstip f|( dat op de tijdlijn aangegeven is.
Het tijdsverschil tussen
en f,, gemeten langs de tijdlijn, is hierbij
eenzèlfde gedeelte van de gehele periode, als de verdraaiïngshoek %

4-rƒ

4

üHk
/

t

I

Fig. 196.

der vectoren van 360° bedraagt. Het bovenstaande geldt op over
eenkomstige wijze voor de projecties in de overige standen, waarin
de vectoren getekend zijn. (Men onderzoeke dit zelf in de figuur

Hoe twee wisselstroomgrootheden, waarvan de ene een hoek (p
vóór- of na-ijlt op de andere, vectoriëel worden voorgesteld, toont
fig. 197. Daarin is een spanning v afgebeeld, die, ten opzichte
van de stroom i, een hoek <p = 60° vóór-ijlt. Het beginpunt van
de sinuslijn, die het verloop van v weergeeft, valt dus J- periode
(i T) eerder dan het beginpunt van de sinuslijn, waarmede het
verloop van i voorgesteld wordt (zie rechts in de figuur). Ter
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verduidelijking, hoe de sinuslijnen zijn ontstaan, zijn de beide vectoren, na 30° verdraaiing, nog eens getekend. De p-vector staat
dan juist verticaal en de z-vector maakt dan met de horizontale
stand een hoek van 30°. Dit moment is op de tijdlijn aangegeven
met fj. De verti
cale projectie van
de z-vector is op
dit tijdstip gelijk
aan b c; die van
o
de u-vector is dan
maximaal, en gelijk
aan b d. In de oor
spronkelijk
gete
kende stand der
Fig. 197.
vectoren (-,L peri
ode eerder) was de
verticale projectie van de z-vector gelijk aan nul (punt o op de
tijdlijn) en die van de p-vector gelijk aan o a *).
Wat nu in de vectoriële voorstelling zo duidelijk tot uiting komt,
is de fazeverschuivingshoek 9?; deze is daarin veel overzichtelijker,
dan in de voorstelling met sinuslijnen. Ten overvloede zij nog
opgemerkt, dat tijdens de draaiing der vectoren, de hoek cp, die ze
onderling vormen, onveranderd blijft; tenminste, wanneer we aan
nemen, dat de beschouwde wisselstroomgrootheden dezelfde fre
quentie bezitten, want in dat geval hebben de vectoren dezelfde
hoeksnelheid w.

Ten laatste zullen we de vectoriële voorstelling tekenen van twee
wisselstroomgrootheden, die respectievelijk 90° en 180° in faze
verschoven
zijn.
Het eerste geval is
afgebeeld in fig.
198. Een spanning
-^90*
v ijlt daarin 90°
vóór op een stroom
i. Langs de tijdlijn
is deze fazeverschuiving
aange
Fig. 198.
duid met y T. We
zien nu tevens, dat
het noodzakelijk is, een eenmaal aangenomen draairichting der vec
toren, steeds te blijven handhaven. Zouden nl. in fig. 198 de

*) Het verdient aanbeveling, dat men al deze constructies zélf practisch uit
voert, daar men eerst dan de theorie er over goed begrijpen kan.

i
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vectoren niet linksom, maar rechtsom gedraaid hebben, dan zou
niet meer v 90 vóór-ijlen op i, maar omgekeerd i 90° vóór-geijld
hebben op v. We dienen dus te onthouden: ,,De draairichting
der vectoren is steeds tegengesteld aan de beivegingsrichting van
de wijzers van een uurwerk”.
Het geval, dat twee wisselstroomgrootheden tégenfazig zijn, is afgebeeld in fig. 199, waarin twee spanningen vt en v, getekend
zijn, waarvan v2 180° vóór-ijlt op v,. Langs de tijdlijn is deze
fazeverschuiving weer aangegeven met | T
Het draaipunt der
vectoren is duidelijkheidshalve aangegeven met o. De beide pijltjes
bij t»| en p._, geven aan, in welke richting de vectoren zich bewegen.
Men kan nu ge
makkelijk zelf het
ontstaan van de
beide sinuslijnen uit
</ -ie o'
— de draaiing der vec
o
toren afleiden. Zo
staan b.v. na een
kwart slag (}■ T),
beide vectoren ver
Fig. 199.
ticaal en hun verti
cale projecties zijn
dan maximaal; van p
u,( positief maximaal, omdat de vt-vector
dan omhoog wijst, van v, negatief maximaal, omdat de p.,-vector
naar omlaag gericht is. Genoemde maximale waarden zijn in de
sinuslijnen dun aangegeven.

Voorbeeld.

i

In fig. 200 zijn een aantal vectoren getekend *).
Wat kan men uit deze figuur omtrent de wissel
stroomgrootheden afleiden ?

vi

Oplossing.
Zoals uit de figuur blijkt, hebben we hier te ma
ken met vier wisselstroomgrootheden, te weten:
drie wisselspanningen, respectievelijk v,, v2 env3
en één wisselstroom i. Over de onderlinge ver
Fig. 200.
houding van de grootte der wisselspanningen
valt uit de figuur (door meting) af te leiden,
en van
dat vt en v, even groot zijn en dat v3 de helft is van
groot die spanningen elk-voor-zich zijn, is in de figuur
v2. THoe
’
niet
ni? te
_ zien, omdat er niet bij vermeld is, op welke schaal de vectoren getekend zijn.

•) De pijltjes aan de vectoren, geven het einde van de vector aan en hebben
dus dezelfde betekenis, als de kleine dwarsstreepjes in de vorige figuren.

=
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Met betrekking tot hun „faze” toont de figuur, dat
met i in-faze
is; v._, ijlt op v|( dus ook op i, 90° vóór; u., ijlt op
en op i 90°
na. Hieruit volgt, hetgeen eveneens in de figuur te zien is, dat v.,
en v,( onderling tégenfazige spanningen voorstellen.
Samenvatting:
Onder een vector verstaat men een grootheid, die
tegelijkertijd twéé grootheden vertegenwoordigt, nl.
grootte en richting.
De vectoriële voorstelling van een sinuslijn komt
hierop neer, dat men alléén de vector tekent, uit
welks verticale projecties (die bij draaiing ontstaan)
de sinuslijn kan worden afgeleid.

Het nut van de vectoriële voorstelling is gelegen in
het betere overzicht dat men verkrijgt, terwijl ook
de fazeverschuiving er duidelijker door voorgesteld
wordt; deze wordt aangegeven door de hoek, die de
vectoren met elkaar insluiten.

Men rekent de draairichting der vectoren steeds links
om (tégen-wijzer beweging). Het is noodzakelijk,
dat men de draairichting der vectoren steeds op
dezélfde manier beschouwt, daar anders het begrip
„vóórijlen” zou veranderen in „na-ijlen”.
Beschouwd in de draairichting, stelt een vóór-lopende
vector, een vóór-ijlende grootheid voor; een nako
mende vector, een na-ijlende grootheid.

Tégenfazige grootheden worden voorgesteld door vec
toren, die in tégengestelde richting getekend zijn;
grootheden die in-faze zijn, door vectoren, die dezélfde
richtingszin hebben. Een ander bijzonder geval is een
fazeverschuiving van 1/4 periode; daarbij staan de
vectoren loodrecht op elkaar.
§ 78.

Het optellen van wisselstroomgrootheden.

Evenals het in de gelijkstroomtechniek kan voorkomen, dat men
verschillende spanningen, stromen of weerstanden bij elkaar moet
optellen, kan zich hetzelfde voordoen bij wisselstroomgrootheden.
Al spoedig zal echter gaan blijken, dat men bij deze laatsten niet
kan volstaan, met de getalwaarden eenvoudig bij elkaar op te tellen,
maar dat men daarbij tevens rekening dient te houden met de
fazeverschuiving, die er tussen de betrokken grootheden
bestaat.
Bij de verklaring van de optelling van wisselstroomgrootheden
gaan we weer uit van de sinusvorm. In fig. 201 zijn twee sinus
lijnen getekend met 45° fazeverschil; gemakshalve zijn ze aangeduid
met 1 en 2 (2 begint dus J T later dan 1 — zie rechts in de figuur).
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Wanneer we van deze twee sinuslijnen de som willen vormen,
dan hebben we niets anders te doen dan de volgende regel nauwkeurig toe te passen :
,,Op ieder tijdstip is de momentele waarde van de resulterende
grootheid, gelijk aan de som der momentele waarden van de af
zonderlijke grootheden '.
Hierbij moet telkens rekening gehouden worden met het plus- en
en minteken. *)

/
/
I
I
\
\
\

\

Fig. 201.

Voor enkele tijdstippen zijn in de figuur dunne verticale lijnen
getrokken, waarlangs men gemakkelijk genoemde optelling der
momentele waarden kan volgen. Zo is op het tijdstip tt, de mo
mentele waarde van 2 gelijk aan nul. De som der momentele waarden
van 1 en 2, is op dit moment dus gelijk aan die van 1 alléén; dit
geeft punt a. Op het tijdstip t2 kruisen de lijnen 1 en 2 elkaar in
punt b en hun momentele waarden zijn derhalve op dit tijdstip even
groot; hun som ligt daarom op de dubbele hoogte (punt c). Op
het tijdstip f3 is de momentele waarde van 1 gelijk aan nul en is
de som der momentele waarden van 1 en 2 dus gelijk aan die van
2 alléén (punt d). Ten tijde tA hebben 1 en 2 dezèlfde momentele
waarde, doch met het tegengestelde teken. Hun som is derhalve
dan gelijk aan nul (punt e).
Voert men dezelfde bewerking uit voor een nog groter aantal
momentele waarden van 1 en 2, dan verkrijgt men eveneens voor
hun som een overeenkomstig groter aantal punten, die met elkaar,
door een vloeiende lijn verbonden, de getekende streep-puntlijn
(3) opleveren.
•) Het is noodzakelijk, ter verkrijging van een goed inzicht, dat men alle in
deze paragraaf voorkomende constructies zélf uitvoert.
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Het merkwaardige is nu, dat die streep-punt lijn wederom een
zuivere s i n u s 1 ij n is. Vanzelfsprekend is dit geen toevalligheid,
doch een logisch gevolg van de wiskundige samenhang, die er tussen
sinuslijnen onderling bestaat, nl.:
..De som van twee sinuslijnen, die dezelfde frequentie bezitten,
levert, ongeacht de fazeverschuiving, die ze onderling bezitten,
wederom een sinuslijn op met dezèlfde frequentie".
Op deze regel komen we later nog terug. Van onmiddellijk belang
is echter de gevolgtrekking, die uit deze tegel valt af te leiden,
nl. deze: als de resultante van twee sinuslijnen opnieuw een sinus
lijn oplevert, dan moet men zich die resulterende sinuslijn óók weer
ontstaan kunnen denken, uit de draaiing van een vector (streeppunt lijn og in fig. 201). Deze vector moet derhalve op de een of
andere manier verband houden, met de vectoren, waaruit de oor
spronkelijke sinuslijnen ontstaan zijn.
Dit verband is niet moeilijk in te zien. Immers, daar de resulterendesinuslijn ontstaan is, door op ieder tijdstip de momentele waarden
van de sinuslijnen 1 en 2 bij elkaar op te tellen, moet voor de
„resulterende-vector” gelden, dat op ieder tijdstip zijn verticale
projectie gelijk is aan de som van de verticale projecties der vec
toren, waaruit de oorspronkelijke sinuslijnen ontstaan zijn.
Daar, zoals hierna zal blijken, bij de bepaling van de grootte en
de richting van deze resulterende-vector, rekening gehouden wordt
met de fazehoek tussen de oorspronkelijke vectoren, spreekt men
van de meetkundige som dier vectoren. De uitkomst van zo'n
meetkundige optelling, dus de resulterende vector, geeft men kort
weg aan met de naam „resultante". De vectoren waaruit deze
resultante ontstaan is, noemt men zijn ,,componenten".
Hiervóór, in fig. 201, is de resultante aangegeven met o g. Men
vindt o g, door aan o e een lijn evenwijdig te trekken door f en
aan o ƒ een lijn evenwijdig te trekken door e. Het snijpunt g van
deze lijnen, verbonden met o, levert de gevraagde resultante op.
De vierhoek o e g fo is dus een parallelogram en o g is een diagonaal.

Om de juistheid van bovenstaande meetkundige optelling aan te
tonen, is het voldoende, dat we ons bepalen tot slechts één enkele
(overigens geheel willekeurige) stand der vectoren. Voor alle andere
standen geldt dan dezelfde redenering.
In fig. 202 zijn daarom de vectoren (1, 2 en 3 uit fig. 201) opnieuw
getekend, doch nu na een willekeurige verdraaiing. (Let wel, de
hoek cp, die de vectoren onderling met elkaar maken, is niet ver
anderd!) Het parallelogram oegfo is dus volkomen gelijk, aan
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dat uit fig. 201. In deze stand is de verticale projectie van vector
1 ”(o e), gelijk aan de loodlijn e h en van vector ,,2” (o ƒ), gelijk
aan de loodlijn ƒ/<. Van de resulterende-vector
.<7
,,3 ’ (op), is de verticale projectie gelijk aan de
loodlijn g i. Het gaat er dus om, aan te tonen,
dat gi gelijk is aan e hf k. Men ziet dit
ri/
gemakkelijk in, want o e en f g zijn (als over
staande zijden in een parallelogram aan elkaar
Fig. 202.
gelijk. Daardoor zijn ook de driehoeken o e h en
ƒ g l volkomen aan elkaar gelijk (dit volgt mede
uit hun gelijkvormigheid, immers alle overeenkomstige zijden lopen
evenwijdig aan elkaar) ; dus is ook e h - g l. Verder is li=fk,
want k flik is een rechthoek, zodat tenslotte g l-\- l i = e h -|- f k.
Hieruit is dus gebleken, dat de verticale projectie van de vector
og voldoet aan de hiervoor gestelde eisen. Derhalve is o g de
meetkundige som van o e en o ƒ en daardoor tevens de gevraagde
vector, uit welks verticale projecties de resulterende sinuslijn ontstaat.
In het bovenstaande is de juistheid aangetoond van een belang
rijke eigenschap, nl. deze, dat vectoriëel-voorgestelde wisselstroomgrootheden opgeteld mogen worden, volgens het z.g. parallelogram
van krachten. (Zo noemt men die optelling in de werktuigkunde).
Deze theorie kan men op alle voorkomende gevallen toepassen,
waarin wisselstroomgrootheden bij elkaar moeten worden opgeteld,
dus ook, wanneer het méér dan twee vectoren betreft. Dit laatste
is vanzelfsprekend, want men kan immers steeds twéé vectoren,
na optelling, door één enkele vector vervangen. Daardoor wordt
het totale aantal vectoren telkens met één verminderd, en tenslotte
houdt men één enkele vector over, die dan de meetkundige som
voorstelt van alle oorspronkelijke vectoren tezamen.
Om een meetkundige optelling te kunnen onderscheiden van een
gewone of algebraïsche optelling, plaatst men in het eerste geval
horizontale streepjes boven de betrokken grootheden. Zo is 3 -j- 4
een algebraïsche optelling, maar 3 -|- 4 stelt een meetkundige op
telling voor. De uitkomst van een algebraïsche optelling is altijd
direct te overzien, omdat men daarbij alléén op de getalwaarden
behoeft te letten en vanzelfsprekend op het teken. Bovendien levert
een algebraïsche optelling altijd maar één uitkomst op.
De uitkomst van een meetkundige optelling daarentegen, is niet zo
eenvoudig te overzien, omdat die geheel en al afhangt van de
fazehoek, die de betrokken grootheden ten opzichte van elkaar
bezitten.

Ter verduidelijking van een en ander, zullen we hieronder de
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meetkundige optelling laten zien van twee vectoren, die we hierna
zullen aanduiden met op en oq-, hun resultante noemen we o r.
Om zo algemeen mogelijk te zijn, zullen we verder de optelling
van o p en o q verrichten bij verschillende fazehoeken, b.v.
bij (p. 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150° en 180°. De vector op
kiezen we 4 eenheden lang en de lengte van de vector oq 3 eenheden. Om de optelling gemakkelijker te kunnen volgen, zijn kleine
a
dwarsstreepjes op de vectoren aange
/ .0'
9 p
bracht, op afstanden van 1 eenheid.
Het eerste geval is getekend in fig. 203a.
b
Daarin is <p = 0°. zodat de beide vec
V •ao'
toren samenvallen. Van links af gere
kend, tellen we tot p 4 eenheden en
tot q 3 eenheden. Voor de resultaat or
tellen we 7 eenheden Voor dit „bijzon
dere” geval maakt het dus geen verschil,
of we de optelling meetkundig dan wel
algebraïsch verrichten.
Q
Het volgende geval (9? = 30°) toont fig.
d
2036. We herkennen onmiddellijk het
parallelogram, waarin de diagonaal o r
de resultante van op en o q voorstelt.
Door meting vinden we voor o r een
lengte van 6,76 eenheden. Op dezelfde
manier vinden we in fig. 203c {(p =60°)
P
voor de resultante een lengte van 6,08
eenheden.
<7
f
Het geval in fig. 203d is weer een
<f elSO’
„bijzonder” geval, want omd
o
P
is,
vormen
de
beide
componenten
met
g
hun resultante te zamen een recht
<f atao'
q
o r
P
hoekige driehoek (Aopr). Behalve
door meting, laat zich nu de resultante
Fig. 203.
ook vrij eenvoudig berekenen. Uit de
stelling van Pythagoras *) volgt nl. dat: or = |/ o p- -}- p r- =
1/ 4 2 4“ 3" =l//25 = 5. Dit klopt ook met de meting, want or
is 5 eenheden lang.
De beide volgende optellingen zijn nu gemakkelijk te volgen. Voor
de som-vector vinden we in fig. 203e een lengte van 3,6 eenheden
en in fig.
een lengte van 2,05 eenheden. Tenslotte levert
fig. 203p weer een „bijzonder” geval op. Omdat daarin (p = 180 °,
zijn de vectoren op en o q nl. tégenfazig. Hun meetkundige som
•> 7Ae hiervoor aanhangsel.
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wordt nu verkregen, door ze algebraïsch van elkaar af te trekken;
zodat in dit bijzondere geval de meetkundige som gelijk is aan
het algebraïsch verschil. We vinden hiervoor: or=l lengteeenheid.

Uit deze voorbeelden is gebleken, dat de meetkundige som het
grootst is bij <p = 0° en het kleinst bij 9
180 . Voor waarden
van (/ . die tussen 0° en 180° in gelegen zijn, kan de som-vector
iedere m>ogelijke uitkomst opleveren, die kleiner is dan de algebraïsche som en groter is dan het algebraïsch verschil van de
componenten.
Al dadelijk valt ons in dit voorbeeld op. hoe gemakkelijk men een
meetkundige optelling verricht Hoe had men anders in fig. 203
b, c, e, en ƒ de lengte van de som-vector langs zuiver wiskundige
weg moeten bepalen. Natuurlijk kan dit wel. maar daar is dan heel
wat meer rekenwerk en tijd voor nodig en bovendien „spreekt"
een tekening meer tot ons dan een berekening. Zo kan men b.v.
met één oogopslag in de figuur zien, welke fazehoeken de resul
tante vormt met zijn componenten.
Wil men de optellingen uit fig. 203 in cijfers neerschrijven, dan
levert het eerste geval op (1 eenheid b.v. 1 volt stellende): 4V-|-|- 3 V — 7 V. Dit zal wel niemand vreemd voorkomen; eigen
aardiger is daarentegen: 4 V -j- 3 V = 2,05 V (geval ,,ƒ") en nóg
vreemder is de schrijfwijze van het laatste geval ,,g" die luidt:
4 V -f- 3 V — 1 V. (Wat zou de uitkomst en de schrijfwijze van
het laatste geval geweest zijn, wanneer we beide componenten even
lang gekozen hadden? — Denk bij dit resultaat aan het „touw
trekken" op de gymnastiekles, nl. als beide partijen even sterk zijn!)

Tenslotte laten we hieronder met enkele voorbeelden zien, hoe de
optelling kan plaats vinden, wanneer er in de figuur méér dan twee
vectoren voorkomen. Daartoe zijn in fig. 204
drie vectoren getekend, respectievelijk op —
= 1 cm, o q = 1,2 cm en o r — 1,5 cm lang.
De vector o p ijlt op o q 90° vóór, terwijl o r
op
o q 90° na-ijlt, derhalve zijn op en oq
o
p
onderling tégenfazig.
Fig, 204.
Om nu de resultante te vormen van deze drie
componenten, kunnen we op verschillende
manieren te werk gaan, hetgeen is aangetoond in de figuren 205a,
b en c. Zo zijn we in fig. 205a uitgegaan van de vectoren op
en oq; deze leveren de resultante os op. Daarna tekenen we
opnieuw een parallelogram met s t // o r en r t // o s *). Het snijpunt t,
*) Het teken // betekent „evenwijdig aan”.
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verbonden met o, levert dan de gevraagde resultante op van o p,
oq en or tezamen. (Streep-punt lijn o t).
In fig. 205b zijn we begonnen met o q en or; deze twee geven
de resulterende vector o s. Daarna trekken we s t II o p en p t II o s.
De streep-punt diagonaal o t is wederom de gevraagde somvector
van de drie componenten.
Tenslotte fig. 205c, waarin we eerst op en or van elkaar afge
trokken hebben. Het verschil is aangegeven met os. Nu trekken
we q t II o s en s t // o q en verbinden o met t. De streep-punt
vector o t is ook nu weer de gevraagde resultante van de drie
oorspronkelijke vectoren.
Wanneer we nu eens de lengte van de vectoren o t in de drie
verschillende figuren opmeten, dan blijkt, dat ze alle precies even
lang zijn nl. 1,3 cm en ook de hoek die wordt ingesloten door
deze resultante en de vector oq
q o t), is in alle drie de ge
vallen precies even groot. Het blijkt dus onverschillig te zijn hoe
we de meetkundige optelling ten uitvoer brengen, want steeds
krijgen we hetzelfde eindresultaat.
Behalve de manieren, die we bij de optelling der vectoren in fig.
205 gevolgd hebben is er nóg een mogelijkheid om de som-vector
te vinden. Deze methode wijkt in zoverre van de voorgaande af,
dat we niet de volledige parallelogrammen construeren, doch vol
staan met slechts één zijde ervan te tekenen. Bedoelde constructie
r is aangegeven in fig. 206. In de werktuigkunde
men dit een „krachten-veelhoek”.
I
? noemt
Eerst tekenen we o p evenals in fig. 205. Aan het
/
eindpunt p van deze vector plaatsen we de vector
/
oq uit fig. 205, dit geeft de lijn p q in fig. 206.
o
Weer aan het eindpunt q van deze laatste vector,
Fig. 206.
plaatsen we de vector o r uit fig. 205, waardoor in
fig. 206 de lijn q r ontstaat. Het beginpunt o, verbonden met het
eindpunt r, is dan tenslotte de gevraagde resultante. Het zal zeker
niet moeilijk zijn om voor onszelf een verklaring voor de laatst
getekende constructie af te leiden uit die, welke gegeven werd bij
Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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fig. 205. (Denk er hierbij aan, dat lijn opst in fig. 205a dezelfde
is als lijn o p q r in fig. 206).
Uit de hiervoor gegeven constructies over de optelling van wisselstroomgrootheden kunnen we nu een paar belangrijke conclusies
trekken. Stel nl dat de vectoren o p. o q en o r in fig. 205 alle
spanningen voorstellen, dan komt onze constructie dus hierop
neer, dat die drie spanningen tezamen gelijkwaardig zijn met de
resulterende spanning o t Dit betekent dus, dat wanneer men die
drie spanningen vervangt door de spanning o t alléén, de stroom
sterkte dan onveranderd blijft.
Omgekeerd kan men dus ook een spanning o t, die in een kring
werkzaam is, vervangen door de drie getekende afzónderlijke span
ningen (mits ze ten opzichte van elkaar de juiste fazeverschuiving
bezitten), waarbij dan eveneens de stroomsterkte dezelfde blijft.
Dit laatste drukt men uit door te zeggen, dat de spanning o t uit
fig. 205 „ontbonden" kan worden in de componenten o p, o q en o r.
Natuurlijk kan men dezelfde spanning o t ook nog op iedere wille
keurige andere manier ontbinden, mits er maar voor gezorgd wordt,
dat alle ontbondenen tezamen weer de oorspronkelijke spanning tot
resultante opleveren.

Hieronder laten we een voorbeeld volgen van de ontbinding van
een wisselspanning in twee willekeurige componenten, b.v. een
spanning van 13 V in twee andere spanningen, respectievelijk ter
grootte van 15 V en 25 V. Tegelijkertijd zullen we trachten de faze
verschuiving tussen deze compo
nenten uit de figuur af te lezen.
Allereerst tekenen we een vector,
die de oorspronkelijke spanning
(van 13 V) vertegenwoordigt; dit
is de lijn a b in fig. 207, waarvan
a het draaipunt zal zijn. (Daarom
zetten we het pijltje aan het andere
einde bij b). De lengte van de lijn
ab hebben we 13 mm gekozen,
zodat 1 mm overeenkomt met 1
volt. (Op de keuze van deze
Fig 207.
„schaal" komen we in de vol
gende paragraaf terug).
Nu trekken we met a als middelpunt een cirkelboog, waarvan de
straal 25 mm (25 V) bedraagt; dit is boog p q r. Met b als middel
punt trekken we een boog, die een straal bezit van 15 mm (15 V);
deze is aangegeven met stu. Beide bogen snijden elkaar in de
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punten m en n. Deze twéé snijpunten duiden op twéé oplossingen,
waarvan we er slechts één zullen uitwerken. Kiezen we b.v. punt
n en verbinden we dit respectievelijk met a en met b, dan leveren
de verbindingslijnen a n en b n twee vectoren op, waarvan de
lengten respectievelijk 25 mm en 15 mm bedragen. Overeenkomstig
1 V), vertegenwoordigen dus beide
de aangenomen schaal (1 mm
laatstgenoemde vectoren (althans wat hun lengte betreft) de ge
vraagde componenten van 15 V en 25 V.
Verder werd nog gevraagd naar de fazeverschuiving tussen deze
componenten. Misschien zou men verwacht hebben dat dit / a n b
was, maar dit is niet zo. Wanneer men nl. van a, via n. naar b
wil, dan moet men eerst van a naar n en daarna van n naar b
(zie de richting van de pijltjes!). Daar nu, zoals we eerder afspraken, het pijltje het ,,eindpunt" van de vector aangeeft, ligt het
„beginpunt" van de vector n b bij punt n. Omdat a het draaipunt
van de oorspronkelijke vector a b is, moeten we dus eigenlijk de
vector n b evenwijdig aan zichzelf verplaatsen, zó, dat het begin
punt van deze vector samenvalt met het draaipunt a. Dit levert de
vector ao op. Derhalve zijn oa en a n de gevraagde componenten
van a b en is / o a n de fazehoek cp. Door meting vinden we,

dat cp = 155°12'.
Opmerking: We zien nu tevens weer het verband tussen de beide con
structies uit fig. 205 en 206. Zeggen we nl.: a b = ao -|- an, dan heeft
dit betrekking op de constructie uit fig. 205; in het andere geval,
dat we zeggen: a b = a n
n b, doelt dit op de constructie uit
figuur 206.

Verder zien we in fig. 207, dat ao 155° 12' vóór-ijlt op a n.
Hadden we de hiervóór genoemde twééde oplossing gevolgd, dan
zou dit slechts hierop neer gekomen zijn, dat we de gehele figuur
in spiegelbeeld verkregen hadden en dat a n eenzelfde hoek cp vóórgeijld zou hebben op a o.

Voorbeeld.
In fig. 208 zijn drie wisselstromen vectorieel voorgestel. De fazeverschuiving tussen twee op-elkaar-volgende vectoren is telkens
120° ; alle vectoren 1, 2 en 3 hebben dezelfde lengte. Hoe groot is
de meetkundige som van deze drie stromen ?
Oplossing.

I

Kortheidshalve hebben we de stromen aangeduid met 1, 2 en 3.
Beginnen we met de vectoren 1 en 2, dan leveren deze de resul
tante oa op. (Streep-punt lijn.) Uit de symmetrie van de figuur
zien we nu onmiddellijk in, dat deze resultante tégenfazig is aan
vector 3. Bij meting blijkt nu bovendien nog, dat de lengte van
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vector 3 even groot is als die van vector o a. De resultante van
1, 2 en 3 tezamen, blijkt derhalve gelijk aan nul te zijn, immers,
twee even grote doch tégenfazige wisselspan
ningen heffen elkander volkomen op' Hoe men
ook de constructie uitvoert, steeds verkrijgt
,a
men hetzelfde antwoord. (Vraag: Als zich in
o een voorwerp bevindt, waarop in de rich
tingen 1, 2 en 3 drie even grote krachten
o.
werken, welke beweging zal dit voorwep dan
maken? Antwoord: géén enkele; het blijft in
rust!) Dat de resultante nul is, had men ook
kunnen vinden door gebruik te maken van de
Fig. 208.
constructie uit fig. 206.
Opmerking: Een combinatie van drie gelijke stromen, die onder
ling 120° in faze verschoven zijn, noemt men in de practijk een
„draaistroom". Deze benaming is afkomstig van het feit, dat men
met drie gelijke wisselstromen, die telkens 120° in faze verschoven
zijn, een „draaiend” magnetisch veld in het leven kan roepen.

Samenvatting:
De som van twee sinuslijnen wordt verkregen, door
op ieder tijdstip hun momentele waarden by elkaar
op te tellen en daarbij rekening te houden met het
plus- en minteken.

Sinusvormige stromen, bij elkaar opgeteld, leveren
(mits ze dezelfde frequentie bezitten) wederom een
sinusvormige stroom tot resultante op; het is hierbij
onverschillig hoevéél stromen men bij elkaar telt en
wat hun onderlinge fazeverschuiving bedraagt.

Wanneer men de stromen vectorieel voorstelt, dan
geldt hetzelfde voor hun vectoren, d.w.z. ook die kan
men (ongeacht hun aantal en hun fazeverschuiving),
meetkundig bij elkaar optellen. De resulterende vec
tor levert dan wéér een sinuslijn op.
Zo’n optelling van vectoren geschiedt volgens het
„parallelogram van krachten”. Men noemt dit daarom
een „meetkundige optelling” en spreekt daarbij van
de „componenten” en van de „resultante”.
De uitkomst van een meetkundige optelling hangt,
behalve van de grootte der componenten, ook nog af
van de grootte der fazeverschuiving. Bij cp = 0° is de
resultante het grootst; de meetkundige som is dan ge
lijk aan de algebraïsche som. Bij (p = 180° is de resul
tante het kleinst; de meetkundige som is dan gelijk
aan het algebraïsche verschil.

Evenals men een willekeurig aantal sinusvormigc
wisselspanningen tezamen kan tellen tot één resul
terende sinusvormige wisselspanning, kan men om
gekeerd iedere sinusvormige wisselspanning ook weer
ontbinden in een willekeurig aantal sinusvormige

!
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componenten. Hetzelfde geldt eveneens
wisselstromen.

voor de

Onder een draaistroom verstaat men een combinatie
van drie even sterke wisselstromen, die onderling
120° in faze verschoven zijn. De som van de compo
nenten van een draaistroom is op ieder moment
gelijk aan nul. Met een draaistroom kan men een
draaiend magnetisch veld in het leven roepen.
§ 79.

Over het practisch gebruik van vectoren.

In aansluiting op hetgeen in de beide voorgaande paragrafen gezegd
werd over het ontstaan der vectoriële voorstelling en de mogelijk
heid om vectoren bij elkaar op te tellen, moeten we eerst nog
enkele belangrijke opmerkingen maken, die betrekking hebben op
het practisch gebruik van vectoren.
Wanneer men uit de draaiing van een vector een sinuslijn afleidt,
dan spreekt het vanzelf, dat de amplitudo van deze sinuslijn moet
overeenkomen, met de lengte van de vector. Dienovereenkomstig
zouden dus de vectoren, waarmede wij de wisselstroomgrootheden
in het vervolg gaan aanduiden, steeds de maximale waarden van
de betrokken grootheden moeten voorstellen.
Nu is intussen ons uitgangspunt wel geweest, dat een vector in
de plaats zal moeten treden voor een sinuslijn, maar bij het rekenen
met vectoren, blijven deze sinuslijnen zélf geheel achterwege. Boven
dien gebruiken wij deze vectoren, om er de wisselstroomgrootheden
symbolisch mee te kunnen voorstellen, waarbij onze gedachte niet
gericht is op de maximale waarde van deze grootheden, maar op
hun effectieve waarde. Hoewel dus de oorspronkelijke bedoeling
anders was, gebruikt men de vectoren in werkelijkheid uitsluitend,
om er de effectieve waarden van de wisselstroomgrootheden mee
aan te duiden. Practisch komt dit eenvoudig hierop neer, dat men
de vectoren op het 0,7-deel van hun oorspronkelijke lengte tekent.
Immers, de effectieve waarde bedraagt 0,7 van de maximale waarde.
Volgens deze verklaring, is dus de vector het ,,symbool” geworden,
van de effectieve waarde ener wisselstroomgrootheid. Men noemt
het rekenen met vectoren ook wel een ,,symbolische rekenwijze”.
Vanzelfsprekend kan men die symbolische rekenmethode op alle
sinusvormige wisselstroomgrootheden toepassen, zodat de regels, vol
gens welke het symbolisch rekenen geschiedt, stééds blijven gelden,
ongeacht wélke grootheden door de vectoren worden voorgesteld.

Hoewel we hiervóór de afspraak hebben gemaakt, dat de lengte
van een vector steeds de effectieve waarde van een wisselstroom
grootheid zal moeten voorstellen, volgt hieruit nog niet, hóe lang
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(uitgedrukt in mm of in cm) de vectoren moeten worden getekend.
Dit laatste is dan ook iets, dat we in ieder afzonderlijk geval zélf
bepalen moeten. Het duidelijkst blijkt dit uit een getallenvoorbeeld.
Stel, we willen een wisselspanning van 220 V en een wisselstroom
van 3A (alles effectief!), waartussen een fazeverschuiving van 40°
bestaat (p vóór-ijlend op /), vectorieel voorstellen. We zouden
dan b.v. de lengte van de p-vector zo kunnen kiezen, dat 1 cm
overeenkomt met 100 V ; hij wordt dan 2,2 cm lang. Kiezen we
voor de stroom de schaal: 1 cm —2 A, dan moet de z-vector
1.5 cm lang getekend worden. Een en ander is voorgesteld in
fig. 209.
In welke stand we de vectoren tekenen, is hierbij geheel onverschillig, mits er maar voor gezorgd is, dat de hoek, die ze onderling
vormen, gelijk is aan de opgegeven hoek (p.
schaal
Ook moet natuurlijk in de figuur tot uiting
1 cm =100 V
komen, dat v vóór-ijlt op i. Zou men nl. de
i t9 =2 A
y
/-vector en de u-vector van plaats doen verwisselen, dan zou i een hoek <p van 40° vóórgeijld hebben op v.

Fig. 209.

Het is duidelijk, dat de schaal waarop fig. 209
getekend is, slechts voor dit ene geval geldt.
Beschouwen we nu eens een ander geval, b.v. waarin sprake is van
een stroom van 450 A, die op een spanning van 1800 V een
hoek (p =.80“ vóór-ijlt.
Gebruik makende van dezèlfde schaal, zou dan de lengte van de
vectoren respectievelijk worden : 225 cm voor de /-vector en 18 cm
voor de p-vector. Het spreekt vanzelf, dat we moeilijk een vector,
die 2,25 m lang is, op papier kunnen zetten en daarom dienen we
in dit geval een andere schaal te kiezen. Nemen we b.v. 1 cm =
— 200 A en 1 cm
1000 V, dan wordt
schaal
de lengte van de /-vector 2,25 cm en
1 om = 1000^
1 ,, =200A 1
die van de p-vector 1,8 cm. Zo zijn de
vectoren weergegeven in fig. 210.

Op één ding dienen we echter vooral
te letten en dit is het volgende. Hoewel
we volkomen vrij zijn in de keuze van
vde schaal, waarop we de verschillende
Fig. 210.
vectoren tekenen (dit kiezen we in over
eenstemming met de beschikbare teken
ruimte op ons papier), moeten in één enkele figuur, alle gelijk
soortige vectoren, dus alle vectoren die eenzèlfde grootheid
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voorstellen, steeds op dezèlfde schaal getekend worden. Als dus
in een vector-tekening (men noemt dit een ,,vector-diagram") meer
dan één p-vector voorkomt, dan is het niet-geoorloofd, dat men
de ene v-vector op een andere schaal tekent dan de andere u-vector.
Hetzelfde geldt voor de andere gelijksoortige vectoren. Derhalve
moeten alle v-vectoren op dezèlfde schaal en ook alle /-vectoren
op dezèlfde schaal getekend worden, maar de volt-schaal behoeft
natuurlijk niet dezelfde te zijn als de schaal, waarop men de am
pères tekent.
Het verdient aanbeveling, ter verkrijging van een duidelijke figuur,
dat men de schaal zodanig kiest, dat de vectoren niet te kort
worden. Hoe langer men de vectoren tekent, des te nauwkeuriger
zijn de uitkomsten, die men verkrijgt. Deze laatste opmerking be
treft het „rekenen" met vectoren, zoals hierna zal worden aange
toond. Verder is het gewenst, dat men, om vergissingen te voor
komen, de schaal, waarop de vectoren getekend zijn, steeds bij de
figuur vermeldt (zie fig. 209 en 210).
In geen geval is het nodig, zoals wel eens gedacht wordt, om een
v-vector altijd „langer’’ te tekenen dan een /-vector. We merken
nogmaals op, dat de keuze van de schaal geheel willekeurig is en,
dat men dit in ieder afzonderlijk geval zélf moet bepalen, in over
eenstemming met de beschikbare ruimte.
Een en ander blijkt voldoende in de beide hiervóór afgebeelde
figuren, want in fig. 209 is de p-vector langer dan de /-vector, ter
wijl in fig. 210 de /-vector langer is dan de v-vector. Wanneer
men dit laatste goed begrepen heeft, zal men inzien dat het zeer
goed mogelijk kan zijn, dat, terwijl in een vraagstuk de spanning
(uitgedrukt in volts) groter is dan de stroomsterkte (uitgedrukt in
ampères), toch in het bijbehorende diagram de lengte van de vvector (uitgedrukt in mm) kleiner is, dan de lengte van de /-vector
(eveneens in mm u itgedrukt).
Ten slotte wijzen we er nog op, dat men
schaal
vector-diagrammen het gemakkelijkst tekent op
1 Cm =50 V
z.g. „millimeter-papier", dat speciaal voor het
TT
1 ,9 =5 A
tekenen van grafische voorstellingen in den
handel verkrijgbaar is.

Voorbeeld.

In fig. 211 is een vector-diagram getekend.
Wat kan men uit dit diagram afleiden?
Oplossing.
l2

Fig. 211.

Allereerst meten we de lengte van de vectoren
op. Hiervoor vinden we: v = 3 cm; i, = 2 cm;
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i„ = 1,5 cm en i = 2,5 cm. Vermenigvuldigen we deze lengten met
de schaal waarop de overeenkomstige grootheden getekend zijn,
<laii krijgen we : r - - 3 • 50 = 150 V; ij = 2 • 5 = 10 A ; i„ — 1,5 • 5 =
= 7,5 A en i = 2,5 • 5 = 12,5 A. Verder lezen we met behulp van een
gradenboog af, dat tp = 37°.
Uit de constructie blijkt verder, dat i de resultante is van ij en
i .. Blijkbaar hebben we hier dus te doen met een wisselspanning
van 150 V, die een stroom van 10 A veroorzaakt, in-faze met deze
spanning en bovendien nog een tweede stroom van 7,5 A, die 90°
op deze spanning na-ijlt. Tezamen hebben deze stromen een sterkte
van 12,5 A. D.w.z. wanneer men die twee stromen tezamen door
één leiding stuurt, dan meet men met een ampèremeter een stroom
van 12,5 A en deze ene stroom zal dan een hoek cp — 37° op de
spanning na-ijlen.
Samenvatting:
In vector-diagrammen stellen de vectoren steeds de
effectieve waarden van de stromen en de spanningen
voor.

De schaal, waarop men de. vectoren in tekening brengt,
moet men zélf kiezen en deze is dus geheel willekeurig.

Hoewel verschillende grootheden op verschillende
schaal getekend mogen worden, moet men in één be
paalde figuur alle „gelijksoortige” grootheden steeds
op dezelfde schaal tekenen.

Al is in een tekening de v-vector langer getekend dan
de i-vector, dan is het toch zeer goed mogclijk, dat in
werkelijkheid de spanning (in volts) kleiner is dan
.»_ stroonistcrktc (in -----------Dit ]iailgt af van
de
ampères),
de schaal waarop men tekent.

§ 80.

Het gedrag van een ohmse weerstand voor de wissel
stroom.

Wanneer we het in deze en de volgende paragrafen over een ohmse
weerstand hebben, dan zullen we hierbij steeds stilzwijgend ver
onderstellen, dat deze vrij van zelfinductie en vrij van capaciteit
is: dit is althans de bedoeling van de benaming „ohms".
Voor een gewone draad geldt, dat zijn ohmse weerstand gelijk is

aan : R

P • l . De factoren p, l

en q in deze formule, zijn voor

Q

een bepaalde draad alle constant: de uitkomst ,,R" is dus e ven
eens een constante grootheid en onafhankelijk van de frequentie,
want de factoren P, l en q waarmee R berekend is, zijn er ook
onafhankelijk van.
Weliswaar bezit een draad in werkelijkheid altijd wel enige capa
citeit en zelfinductie. waardoor de hierna te noemen „capacitieve
weerstand" en „inductieve weerstand ontstaan, maar we laten die hier
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opzettelijk buiten beschouwing, omdat het in onze bedoeling ligt,
uitsluitend van het gedeelte „ohmse weerstand” het gedrag te leren
kennen. Onze uiteenzetting betreft derhalve een z.g. ideeële (denk
beeldig volmaakte) ohmse weerstand. (Let wel, ook de weerstandstoename, die bij wisselstroom veroorzaakt wordt door het skin
effect, laten we hier buiten beschouwing, want ook dit is een
inductief verschijnsel).
De schematische voorstelling van een ohmse
weerstand R, aangesloten op een wisselspanning v, is afgebeeld in fig. 212. Voor de
stroomsterkte i geldt nu op ieder moment, dat
v
i ==
. Reeds werd opgemerkt, dat R een

LJ

constante weerstand is. Hiermee bedoelen we,
dat de weerstand van R. uitgedrukt in ohms,
standvastig is, zelfs al zou de frequentie van
de wisselstroom hoger of lager worden.
Dat een ohmse weerstand bij iedere willekeurige frequentie dezelfde
waarde behoudt, is (zoals hierna zal blijken) een gevolg van het
feit, dat we die weerstand vrij van zelfinductie „L" en capaciteit
„C" verondersteld hebben.

Fig. 212.

Wanneer dus in bovenstaande wet van Ohm de weerstand R
constant is. dan volgt hieruit onmiddellijk, dat i recht-evenredig móet zijn met v. Deze eigenschap is voor ons van belang,
want we leiden eruit af, dat i en v dan evenredig zullen toenemen
en afnemen, derhalve gelijktijdig nul of maximaal zullen zijn en
eveneens op hetzelfde tijdstip positief of negatief. Als we dit alles
vergelijken met de verklaringen, die bij de figuren 188 en 196 ge
geven werden, dan blijkt een en ander op dit geval volkomen van
toepassing te zijn. Onze gevolgtrekking komt dus hierop neer, dat
bij een ohmse weerstand stroom en spanning steeds in-faze zullen
zijn, zodat er ook geen fazehoek rp optreedt, of anders gezegd:
cp = 0°.

Regel:

Sluit men op een ohmse weerstand „R" een wisselspan
ning „v” aan, dan ontstaat er een wisselstroom „i", die
in-faze is met de aangelegde spanning, (cp = 0°).

Voor de effectieve waarde van de stroomsterkte geldt nu:

i =

v

R

74

Dit geval zal zeker wel geen moeilijkheden opleveren, want de
berekening van de stroomsterkte vindt op dezelfde wijze plaats
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als in de gelijkstroomtechniek. Er bestaat dus blijkbaar geen ver
schil, althans wat de berekening van i betreft, of de weerstand R
op een gelijkspanning V dan wel op een wisselspanning v staat

aangesloten. In het eerste geval vindt men: /

— en in het tweede

v
R
In verband hiermede zij nog opgemerkt, dat men gloeilampen en
verwarmingsapparaten steeds beschouwt, alsof het zuivere ohmse
weerstanden zijn. De fout, die men hierbij maakt, is dan ook inder
daad te verwaarlozen klein.
125 SI.
Wanneer een verwarmingstoestel een weerstand bezit van R
dan laat dit dus, aangesloten op een gelijkspanning van 220 V een
V
220
gelijkstroom door van: / = — = 125en aangesloten

geval: i

op een even grote (effectieve) wisselspanning, bedraagt de effecv 220 f
tieve waarde van de wisselstroom: i ~
12" ° eveneenS
1,76 A. Voor de warmte-ontwikkeling vindt men in het eerste geval / - • R watt en in het tweede geval i2 • R watt, zodat men in
beide gevallen 387,2 watt tot uitkomst verkrijgt.
Intussen moet men het bovenstaande zo algemeen mogelijk op
vatten. Gezegd werd nl., dat een ohmse weerstand géén fazeverschuiving veroorzaakt, zodat in een wisselstroomkring, waarin uit
sluitend werkelijke ohmse weerstanden voorkomen, stroom en span
ning steeds in-faze zullen zijn. Dit sluit echter nog niet in, dat er
in een wisselstroomkring geen andere toestand denkbaar zou zijn,
waarbij stroom en spanning eveneens in-faze kunnen verkeren.
We bedoelen, dat er b.v. behalve een of meer ohmse weerstanden,
ook nog andere weerstanden in de kring aanwezig kunnen zijn,
maar dat ondanks dat, v en i toch in-faze zijn. In zo’n geval kunnen
we zeggen, dat de kring, hoewel deze niet uitsluitend ohmse weer
standen bevat, zich toch voor de stroom doet gevoelen, alsóf er
alleen een ohmse weerstand in aanwezig was. Hieruit volgt al dade
lijk de noodzakelijkheid, dat we onderscheid gaan maken tussen
werkelijke ohmse weerstand en denkbeeldige ohmse weerstand.

De waarde van zo n denkbeeldige ohmse weerstand wordt op de
zelfde manier berekend als de waarde van een wérkelijke ohmse
weerstand, dus uit het quotiënt van de spanning v en de stroomsterkte i (form. 74). De uitkomst van deze deling noemt men ook
wel een „fictieve" ohmse weerstand (van ,,fictie" = „verzinsel").
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Met een fictieve ohmse weerstand bedoelt men dus een ohmse
weerstand, die alleen in onze gedachten bestaat en bovendien alleen
voor de wisselstroom doch niet voor de gelijkstroom optreedt.
Stel, men vindt hiervoor 1 200 S? , dan komt onze beschouwing op
het volgende neer: Wanneer men de betrokken weerstanden uit
de kring verwijdert en er één enkele wérkelijke ohmse weerstand
van 1200 ü voor in de plaats zet, dan zullen de stroomsterkte en
de fazetoestand (7? - 0°) onveranderd blijven.
Derhalve blijkt de tevoren genoemde regel ook voor omkering
vatbaar te zijn, nl.

Wanneer in een wisselstroomkring, ongeacht wat zich in die kring
bevindt, stroom en spanning in-faze zijn, dan gedraagt die kring
zich voor de stroom, alsof er alleen een ohmse weerstand in aan
wezig was.
Dit laatste doelt hoofdzakelijk hierop, dat men in zo’n geval die
denkbeeldige ohmse weerstand kan berekenen, door de stroom
sterkte en de spanning zonder meer op elkaar te delen.

Ter verduidelijking van bovengenoemde gelijkfazigheid zijn in fig. 213
de stroom en de spanning schematisch voorgesteld. De figuur toont

O

V

Fig. 213.
de vectoriële voorstelling van v en i, en daarnaast de voorstelling
met sinuslijnen De getekende weerstand R kan in dit geval zowel
een werkelijke ohmse weerstand, als een denkbeeldige (fictieve)
ohmse weerstand voorstellen. Dit kan men in de figuur niet onder
scheiden, omdat men niet weet hoe deze R ontstaan is.
Ter voorkoming van misverstand
zij nog opgemerkt, dat er in
i
wezen wel degelijk een groot verschil bestaat tussen een werkelijke
ohmse weerstand en een fictieve ohmse weerstand. Voor de eerste
geldt nl., dat hij onveranderd dezelfde waarde blijft behouden,
onverschillig of er een wisselstroom dan wel een gelijkstroom door
heen vloeit.

t
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Voor de fictieve ohmse weerstand geldt daarentegen, dat dit begrip
enkel en alleen voor de wisselstroom bestaat en dan nog slechts
bij één bepaalde frequentie. Zodra de frequentie iets hoger of lager
wordt, verandert plotseling de waarde van deze weerstand, terwijl
tegelijkertijd het ..ohmse' karakter verdwijnt; hiermede vervalt dan
tevens het begrip ..fictieve ohmse weerstand".
Het is hier niet de plaats, op dit verschijnsel verder in te gaan,
omdat dit later uitvoerig behandeld zal worden Het was slechts
de bedoeling er op te wijzen, dat er behalve wérkelijke ohmse
weerstanden ook nog andere (fictieve) ohmse weerstanden bestaan,
die ook geen fazeverschuiving veroorzaken.

Samenvatting:

Onder een ohmse weerstand verstaat men een weer
stand, die geheel vrij van capaciteit en vrij van
zelfinductie is. Zo’n werkelijke ohmse weerstand be
houdt bij alle frequenties dezelfde waarde en ver
oorzaakt geen fazeverschuiving.
Een fictieve ohmse weerstand is maar iets denkbeel
digs. Men gebruikt dit begrip om er mede te kennen
te geven, dat in een bepaald geval (bij een bepaalde
frequentie) stroom en spanning in-faze zijn.

Een ohmse weerstand op een wisselspanning aan
gesloten, doet een wisselstroom ontstaan, die in-faze
is met de aangelegde spanning, (cp — 0°). Voor een
fictieve ohmse weerstand geldt hetzelfde, doch slechts
bij één bepaalde frequentie.
Als tussen twee punten van een wisselstroomkring
de stroom en de spanning in-faze zyn, dan bevindt
zich tussen die punten een werkelijke óf een fictieve
ohmse weerstand. De waarde van deze weerstanden
wordt berekend, door i te delen op v.
§ 81.

De weerstand van een condensator voor de wisselstroom.

Evenals in de vorige paragraaf de weerstand R ideëel verondersteld
werd, zal in deze paragraaf de capaciteit C verondersteld worden
een ideeële condensator te zijn. Hiermee wordt bedoeld, dat de
condensator uitsluitend capaciteit bezit en verder geheel vrij is van
ohmse weerstand en van zelfinductie.
Om aan deze eis te kunnen voldoen, moet het diëlectricum van de
condensator „volmaakt” zijn, dus moet de isolatieweerstand van
het diëlectricum oneindig groot zijn. Verder mogen er in het dië
lectricum ook geen verliezen optreden, als gevolg van hysteresis
en wervelstromen. (Zie § 44). Men gebruikt daarom bij een con
densator, evenals bij een spoel, het begrip „verliesweerstand” en om
schrijft dit op overeenkomstige wijze. Zo kan men een condensator,
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die verliezen oplevert, „in gedachten” vervangen door een denkbeeldig-volmaakte „ideeële” condensator (waarin dus in het gehéél
geen verliezen plaats vinden) en daarmede in serie geschakeld een
ohmse weerstand R, die zo gekozen is, dat het daarin optredende
wattverlies even groot is als alle verliezen tezamen, die in werke
lijkheid in de condensator optreden. Deze denkbeeldige serieweerstand noemt men dan de verliestveerstand (Rwi.) van de oorspron
kelijke condensator. Inplaats van de verliesweerstand voor te stellen,
als een denkbeeldige (kleine) ohmse weerstand, in serie met een
ideeële condensator, kan men ook de Rwi. voorstellen, als een
denkbeeldige (grote) ohmse weerstand, parallel aan een ideeële con
densator. Mits aan R en C de juiste waarde toegekend wordt,
blijft het eindresultaat in beide gevallen precies hetzelfde.

Wanneer men de invloed van serieschakeling en parallelschakeling
goed begrepen heeft, dan zal men zonder meer wel inzien, dat de
verliezen bij een condensator tot nul gereduceerd worden, als de
denkbeeldige serieweerstand (Rveri) oneindig klein is, of, als de
denkbeeldige parallelweerstand oneindig groot is. Een dergelijke
„theoretisch-volmaakte” condensator, levert in het geheel geen ver
liezen meer op. De hierna volgende theorie heeft uitsluitend op
een dergelijke ideeële condensator betrekking.
Zo’n condensator, aangesloten op een wisselspanning v, is voorgesteld in fig. 214.

llc
Fig. 214.

Het zal ieder wel zonder meer duidelijk zijn, nog
afgezien van de manier, waarop een condensator
zich voor de wisselstroom gedragen zal, dat men
de stroomsterkte nu niet kan berekenen uit:
v
i ~j'' immers, C stelt voor hoeveel de capaciteit

van de condensator bedraagt, maar C geeft niet aan hoe groot de
weerstand is, die de condensator aan de wisselstroom biedt. Deze
gedachtengang voert ons noodzakelijkerwijs tot het begrip „wisselstroornweerstand" van een condensator.
Het zal voor velen misschien moeilijk zijn, om dit begrip zo zonder
meer te aanvaarden, te meer, daar eerder geleerd werd, dat zich
tussen de platen van een condensator een isolator bevindt
en men zou daardoor op de gedachte kunnen komen, dat er in
het geheel geen stroom kan vloeien. Deze mening is echter foutief,
want in de verklaring, die bij fig. 55 gegeven werd, is reeds ge
zegd, dat bij aansluiting van een condensator op een gelijkstroombron „een kort moment een stroom zal vloeien”. Een condensator
blokkeert dus een gelijkstroom wel, doch ook niet eerder, dan
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na dat hij eerst geladen is en om hem die lading te geven is stroom
noodzakelijk. (Denk aan O - / . t).

Laat men in fig. 55 de schakelaar op contact 1 staan en verwisselt men de aansluitdraden naar de stroombron (Dit wordt ook wel
..ompolen" genoemd), dan zal men waarnemen, dat de meters „G”
opnieuw een kort moment een uitslag geven, doch nu beide in de
tegengestelde richting.
Om een en ander overzichtelijker te kunnen volgen, zou men tot
dit doel de stroombron uit fig. 55 b.v. via een „dubbelpolige omschakelaar
kunnen aansluiten. Zo'n schakelaar is afgebeeld in
fig. 215. In stand a is de naar-boven-gerichte leiding ..min” en de
naar-beneden-gerichte leiding ..plus”. In stand b keren de poten
tialen van de leidingen
om.
Door nu de schakelaar
snel heen en weer te
bewegen bereiken we het
zelfde resultaat, als wan
neer de stroombron in
a
fig. 55 in hetzelfde tempo
Fig. 215.
telkens omgepoold werd.
Een dergelijke ,,wisselende” spanning mogen we natuurlijk wel als
voorloper beschouwen van de sinusvormige wisselspanning, die er
aanstonds voor in de plaats zal gaan treden.

En hoe reageeren nu de meters ,,G” uit fig. 55 op onze kunst
matig wisselende spanning? Wel, als het draaispoelmeters zijn*)
en de wisselingen geschieden niet al te vlug, dan zullen we de
beide wijzers tegelijkertijd naar links en daarna tegelijk naar rechts
zien uitslaan, in hetzelfde tempo als we de schakelaar telkens over
halen.
In ieder geval tonen we hiermee aan, dat er, bij voortdurende
wisseling van de potentiaal, een heen-en-weer gaande stroom in
de kring zal vloeien. Het is nu gemakkelijk in te zien, dat genoemde heen-en-weer gaande stroom in een sinusvormige wisselstroom veranderen zal, zodra de wisselende batterijspanning vet
vangen wordt, door een sinusvormige wisselspanning ,,v"- (Zie
fig. 214).
Maar wanneer er sprake is van een ,,wisselspanning” en van een
*» Deze slaan, als de richting van de stroom omkeert, naar de andere kant
uit; zo worden daarom soms ook wel geconstrueerd met het nulpunt van de
schaal in het midden.
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..wisselstroom ’, dan moet er ook sprake zij n van een „ivisselstroomweerstand". Overeenkomstig de wet van Ohm, is deze wisselstroomweerstand gelijk aan het quotiënt van de spanning v en de
stroom i.
Stel, er vloeit, bij een spanning van 220 V. een stroom van 44 mA
(effectieve waarden !) d.an bedraagt de wisselstroomweerstand van de
220
condensator in dat qeval — ■ 1000 — 5000
Dat men deze
44
wisselstroomweerstand ook in ..ohm ’ kan meten, is duidelijk, want
als men de condensator vervangt door een gewone (ohmse) weer
stand van 5000 2, dan meet men óók een stroomsterkte van 44 mA.
Hoewel echter in beide gevallen het aantal ohms hetzelfde is, wil
dit daarom nog niet zeggen, dat een condensator, die een wissel
stroomweerstand van 5000
bezit, zich voor de wisselstroom op
dezelfde wijze gedragen zal als een ..ohmse” weerstand van 5000 S2 .
Als spoedig zal blijken, dat dit dan ook in het geheel niet het
geval is.
Hieruit volgt, dat het noodzakelijk is. de wisselstroomweerstand
van een condensator te onderscheiden van een ohmse weerstand
Men doet dit, door een andere letter te gebruiken, nl. de ,,X".
Later zal blijken, dat dezelfde noodzakelijkheid bestaat met betrek
king tot een zelfinductiespoel en omdat men daarbij óók de letter
Y gebruikt, dienen we, om verwarring te voorkomen, die letters
van een index te voorzien. Zo stelt X <■ de wisselstroomweerstand
van een condensator voor, waarvoor men ook de namen „capac/tieve weerstand" of „capacitieve reactantie" gebruikt. (,,Reactantie”
is afgeleid van ,.reactie" dat ,,terug- of tegenwerking” betekent).
Dienovereenkomstig luidt de wet van Ohm voor een enkele con
densator:
v

l=Yc

75

i' in volt: i in ampère; A'c in ohm.

Om met deze formule te kunnen rekenen, is het noodzakelijk, dat
we eerst nagaan, op welke manier Xc bepaald wordt. Hiertoe kan
form. 7 als uitgangspunt dienen *). Deze zegt, dat een gelijkstroom
van ƒ ampères, die gedurende f seconden vloeit, een hoeveelheid
electriciteit vertegenwoordigt van Q = / • t coulomb. Deze formule
geldt in het algemeen, dus niet alleen voor een zuivere gelijkstroom,
maar ook voor een veranderlijke stroom. In dit laatste geval dienen
*) Hoewel zeer nuttig, is het niet noodzakelük, dat men het navolgende
bewijs uit het hoofd leert.
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we echter voor ,,/ in te vullen, de gemiddelde waarde van die
veranderlijke stroom. Een verklaring daarvoor werd reeds gegeven
in de tekst, behorende bij de figuren 16 en 17, terwijl we hetzelfde,
doch speciaal met betrekking tot de sinuslijn, terugvinden in fig. 184.
Een en ander komt dus hierop neer, dat een veranderlijke stroom,
in een tijdsverloop van t seconden, een hoeveelheid electriciteit vertegenwoordigt van Q
• t coulomb. Hier.uit volgt voor
de gemiddelde stroomsterkte in het algemeen, dat: lgtem.
(

—

Q

of, met betrekking tot de sinusstroom, die we volgens afspraak
_ Q
met een kleine letter zouden aanduiden, dat: i!/eent. — (. '
Nu zal men zonder meer wel inzien, dat, wanneer de stroom sinus
vormig verandert, de lading op de condensator óók sinusvormig
veranderen zal. In fiq. 216 is deze sinusvormige ladingsve ra n de ring afgebeeld, over de tijdsduur van
Q
een halve periode. In deze figuur zien
we, dat de condensator in een kwart
periode (’ • T sec.) geladen wordt van
0 tot Q,,,.,., en gedurende de volgende
kwart periode loopt de condensator weer
leeg van
tot 0. Omdat in de vol
gende periodehelft hetzelfde geschiedt,
l°*Qmax\ Qmax + °\
doch in tegengestelde zin, is het voor
★
-iT—ir—
de hierna volgende afleiding voldoende,
dat we ons bepalen tot slechts één
Fig. 216.
enkele periodehelft.
In • T sec. bedraagt dus de verplaatste hoeveelheid electriciteit
2
coulomb. Hieruit volgt voor de gemiddelde stroomsterkte,

volgens de hiervoor gegeven definitie: i,ie)lK=

•

Daar

delen door T gelijk staat met vermenigvuldigen met f, kun
nen we hiervoor eveneens schrijven:
— ■ 4 • ƒ• Qmax. Nu volgt
uit form. 35, dat Q = C • V, hetgeen, met betrekking tot ons ge
val, waarin Q en v sinusvormig veranderen, geschreven kan worden:
Qniax. - - C • Umax. Dit, gesubstitueerd in de vorige vergelijking,
2
geeft: igem.
4 • f-C- v.nax. Vervangen we hierin i,jem. door - •
dan krijgen we:

2 .
• óm\ax.

imax. = 2 • TT •ƒ•(?• Umax

----

• ƒ * C • Umax.

of. wat hetzelfde is:
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Vermenigvuldigen we ten slotte beide leden met | *1/2, waardoor
de maximale waarden overgaan in effectieve waarden (form. 72 en
72a), dan komt er te staan :
= 2 . tt • f. C •
of kortweg i =
= 2 • 7T . f. C • f, want tevoren spraken we immers af, dat v en i
altijd de effectieve waarden zouden voorstellen.

In deze laatstgevonden uitdrukking komen i en v voor, zodat door
deling van i op v de gevraagde wisselstroomweerstand X, van de
condensator gevonden moet worden. Immers, de wet van Ohm
zegt, dat de weerstand gelijk is aan het quotiënt van de spanning en de stroomsterkte, en dit geldt algemeen.
v
1
We vinden dus in ons geval, dat: Ac = —= —----- vu™.
ohm.
i
2•— •ƒ•C

Derhalve stelt kr------ 7—— de capacitieve reactantie van een
2 • 7T • ƒ • C
condensator voor. Brengen we hierop tevens nog form. 64 in toe
passing, doordat we 2 • tt . f vervangen door a, dan krijgen we:

V _ ___ L_ _=_L
0

• •f-C
2 -ir
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w -C

f in Herz; C in Farad: A'r in Ohm.
Nu kunnen we deze formule ook nog combineren met form. 75,
waarin we dan de „-V,” vervangen door ---- — .
u•C

Inplaats

van

te

delen door
J
---- — kunnen we natuurlijk ook (ter voorkoming van een
co • C
dubbele deling), vermenigvuldigen met u • c of 2 • tf ■f-c
Dit levert op:

i = v • 2 • vr • ƒ • C = v • o; • C
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i in ampère; ?■ in volt: ƒ in hertz; C in farad.

Hoewel deze laatste formule dezelfde uitkomst oplevert als form. 75,
bestaat er toch een principieel verschil in hun schrijfwijzen. In
formule 75 delen we de spanning door
om de stroomsterkte
te vinden, dus heeft Xc de betekenis van capacitieve weerstand,
of reacta n tie. In form. 77 daarentegen vermenigvuldigen
we de spanning met 2 • tt • f• C of wC’, derhalve heeft
de
betekenis van het omgekeerde van de capacitieve weerstand,
hetgeen gelijk is aan het capacitieve geleidingsvermogen(Immers, weerstand en geleidingsvermogen zijn eikaars omgekeerde— Zie § 9).
25
Ooaterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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Dat 2 • 7T • ƒ • C het geleidingsvermogen van een condensator voor
de wisselstroom voorstelt, laat zich gemakkelijk inzien aan de hand
van volgende beschouwing.
Uit form. 7 volgt, dat de sterkte i van een stroom gevonden wordt,
door de hoeveelheid () te delen door de tijd t. Hieruit volgt weer,
dat de stroomsterkte des te groter is, naarmate zich in een bepaalde
tijd t een grótere hoeveelheid electriciteit Q door de leiding ver
plaatst. Hetzelfde geldt natuurlijk ook weer met betrekking tot de
wisselstroom.
Vergelijken we nu eens twee wisselstromen met elkaar, die onge
lijke frequenties bezitten, dan zal een condensator, voor de wissel
stroom met de grootste
per seconde méér keren worden op
geladen en ontladen, dan het geval is bij een wisselstroom met
een kleinere
Een groter aantal condensatorladingen en -ont
ladingen per seconde, komt echter overeen met een grotere ,,hoe
veelheid” electriciteit, die zich per tijdseenheid door de leiding
verplaatst en dit betekent volgens de voorgaande definitie een
grotere stroomsterkte.
Omdat er dus, bij eenzelfde waarde van C doch een hogere waarde
van ƒ, een grotere stroomsterkte i door de leiding gaat, zegt men,
dat het geleidingsvermogen van een condensator evenredig is met
de frequentie van de wisselstroom.
Vergelijken we, bij eenzelfde frequentie, twee condensatoren met
elkaar, die ongelijke capaciteit bezitten, dan zal de condensator
met de grootste capaciteit telkens de grootste lading opnemen.
Immers, bij een bepaalde spanning is de lading recht-evenredig met
de capaciteit (form. 35). Derhalve is het geleidingsvermogen van
een condensator voor de wisselstroom niet alléén evenredig met ƒ
maar bovendien nog evenredig met C, dus is het capacitieve gelei
dingsvermogen evenredig met het product f • C. Een logisch gevolg
hiervan is weer, dat de weerstand of reactantie van een condensator
ómgekeerd-evenredig moet zijn met het product ƒ• C, hetgeen ook
inderdaad blijkt uit form. 76.
Alvorens verder te gaan met de theorie over de condensator, willen
we het voorgaande eerst met enkele voorbeelden toelichten.

Voorbeeld.
Op een condensator staat gedrukt: 12 n F. Hoe groot is de reactantie van deze condensator, voor een wisselstroom, waarvan de
frequentie 0,5 k Hz. bedraagt ?

Oplossing.
Geg.: C = 12nF; ƒ = 0,5 k Hz = 500 Hz. Gevr.: X,-.
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De aanduiding 12 n F betekent 12 • 10“9 F *). Voor de berekening
van de capacitieve reactantie gebruiken we form. 76, waaruit volgt:
1
1
10:'
10c
10°
X.
2 • 77 • ƒ• (7 — 2
• 77 • 500 •-12
12 • 10
-0 ~22-77-500-12
—12 • 77 = 37J =
2-T-500
10-°
•
= 26550 2.

Voorbeeld.

Hoe groot zou de capaciteit van een condensator, uitgedrukt in y- F,
moeten zijn, om, bij aansluiting op een spanning van 220 V bij 50 Hz,
een stroom door te laten van 0,5 ampère ?
Oplossing.

Geg.: v = 220 V ; ƒ = 50 Hz ; i = 0,5 A.

Gevr.: C in ,<z F.

Daar v en i gegeven zijn, kunnen we met behulp van form. 75 de
waarde van Xc bepalen. Hiervoor vinden we:
v
220
Xc = ^ = — = 440 Q
t
0,5

1
Deze 440 £2 is weer, overeenkomstig form. 76, gelijk aan
2- 77 - ƒ - C
Hieruit kunnen we C oplossen.
1
Als 440 =
, dan is C
2 • 77 • ƒ • 440 2 • 77 • 50 • 440
2 • 77 •ƒ• O
1
— 44 000 • 77 '
De uitkomst van deze breuk levert de waarde van C op in ,,farad”.
Daar echter C in /z F gevraagd wordt, moeten we die uitkomst
nog vermenigvuldigen met 10°. Dus krijgen we:
10»
1000
7,25 'z F.
C
44 000 • 77 ~ 44-77
Voorbeeld.
In een wisselstroomkring komt een weerstand R
voor, die „geshunt” is door een condensator C
(zie fig. 217). De wisselstroombron, waarop deze
R en C parallel aangesloten staan, zal tegelijk
twéé frequenties opwekken, een van 800 Hz (f i)
en een van 200 kHz (ƒ„). Als R = 10 000 J2 en
Fig. 217.
(7=1 n F, hoe verhoudt zich dan de weerstand
van R tot de reactantie van C voor elk dezer
frequenties en wat kan men hieruit afleiden?
Oplossing.

Geg.: R = 10 000 S2 ; C = 1 n F ; /, = 800 Hz ; f„ = 200 k Hz.
Gevr.: De verhouding tussen R en Xc bij
en bij f2.

•) Onthoud, dat micro = 10 0 ; n<ino = 10 9 en pico = 10 12 (Ezelsbruggetje:
„nano” en ,,negende” beginnen beide met een ,,n”).
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De weerstand R is een „ohmse” weerstand en blijft dus onveranderd
10 000 £2, zoowel voor 800 Hz als voor 200 kHz.
De weerstand X, van de condensator verandert daarentegen met
de frequentie. Voor ƒ, = 800 Hz vinden we:
v
1
1
10»
10• O” Y- tt • 800 • 10 '' ~2-7r-8ÖÖ‘= 16 • 7r = 199000 2
(afgerond 200 000 2).
Bij de frequentie ƒ., = 200 k Hz heeft de condensator een weerstand:
1
1
109
10»
796 n
‘ ~ 2 • TT • ƒ., • C ~2 • 77 • 2 • 10» • 10- • ~ 4 • 7T • 10 ’ ~ 12,56

(afgerond 800 £2).

Vergelijken we deze uitkomsten eens met R, dan krijgen we:
voor
is 22 = 10 000 £2 en X. =200 000 £2 (verhouding als 1 : 20)
voor ƒ., is R = 10 000 £2 en X,- = 800 £2 (verhouding als 12,5 : 1)
Nu is
= 800 Hz en dit is dus een lage frequentie; f„ daaren
tegen is 200 k Hz, dit is een hoge frequentie. We kunnen de ge
vonden weerstandsverhouding daarom als volgt onder woorden
brengen:
Aan de lage frequentie biedt R 20-maal zo weinig weerstand als C.
Aan de hoge frequentie biedt C 12,5-maal zo weinig weerstand als R.
Wat hiervan het gevolg zal zijn, ligt tamelijk voor de hand. De
stroom met de lage frequentie zal nl. voor het overgrote deel zijn
weg zoeken over R ; de stroom met de hoge frequentie zal daaren
tegen bijna in zijn geheel over C vloeien.
Omdat 800 Hz „hoorbaar" en 200 k Hz niet hoorbaar is, kunnen
we het bovenstaande ook als volgt uitdrukken (hetgeen met vrij
grote benadering juist is) :
Het hoorbare deel gaat door R \ het niet-hoorbare deel gaat door C.

Ten slotte kunnen we er ook nog de volgende uitleg aan geven.
Als men in fig. 217 de condensator C wegneemt, dan vloeien de
stromen met f x en ƒ., beide door R. Plaatst men echter C parallel
aan R, dan gaat (bij benadering) alléén nog maar ƒ, door R en gaat
/2 er omheen. Omdat dus C de h. f. stroom „buiten R houdt,”
kunnen we ook zeggen dat R, via de condensator, lioog-frequent
kortgesloten staat.

Uit deze voorbeelden is wel voldoende gebleken, hoe men de
capacitieve reactantie van een condensator berekent en hoe men
op een condensator de wet van Ohm toepast. In verband hiermee
zij nog opgemerkt, dat de uitdrukking, die men weleens hoort ge
bruiken, als zoude een condensator voor de wisselstroom in het
gehéél geen weerstand bezitten, zeer onjuist is. Dit zou alleen zo
zijn in het theoretisch denkbare geval, dat ƒ (of C) oneindig groot
waren, maar practisch is dit onmogelijk. We mogen dus nooit
zeggen, dat een condensator voor de wisselstroom „géén weerstand”
bezit. In het uiterste geval kan Xc „te verwaarlozen klein” worden.
Ten slotte willen we nog even de gebruikelijke uitdrukking, dat
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een condensator de wisselstroom „doorlaat”, verduidelijken. Deze
manier van zeggen werkt nl. enigszins misleidend, want men zou
daardoor tot de gevolgtrekking kunnen komen, dat de electriciteit
werkelijk dóór het diëlectricum heen van de ene plaat naar de
andere vloeide. Echter is het diëlectricum, dat zich tussen de platen
van een condensator bevindt, een isolerende stof, zodat het zeker
wel nooit de bedoeling zal zijn, dat de electronen daar „doorheen”
zullen gaan.
Hoe men daarom toch tot deze uitdrukking gekomen is, volgt in
zekere zin al uit de verklaring, die bij fig. 55 gegeven werd. Om
iedere onduidelijkheid, die hier nog in mocht schuilen, weg te nemen,
zullen we hetzelfde stroomverschijnsel nog eens toelichten, doch
nu aan de hand van een denkbeeldige „mechanische" condensator,
die afgebeeld is in fig. 218 en waarvan de inrichting de volgende is.

Twee ijzeren schalen S ( en S.2 (komvormig) zijn met hun holle
zijden tegen elkaar aan gedrukt, zo, dat ze luchtdicht aaneensluiten.
Tevoren heeft men echter tussen de beide schalen in een elastisch
vlies V (b.v. van rubber) gespannen. Elk der schalen heeft in de
zijkant een opening, die in een buis uitmondt, waarin zich een
zuiger (Zt, resp. Z2) bevindt. Een en ander is in de figuur in
doorsnee afgebeeld. Er wordt op deze manier aan elke zijde van
het vlies een holle ruimte gevormd. We hebben deze ruimten aan
gegeven met A en B. Verder zullen we veronderstellen, dat in de
rust-toestand Z, en Z.> evenals het vlies V, de vol-getekende
stand innemen, waarbij de wijzers, die aan de zuigerstangen beves
tigd zijn, op nul komen te staan. Nu drukken we de linker zuigerstang naar rechts, waardoor de wijzer, die er aan bevestigd is als
mede Z,, zich eveneens naar rechts verplaatsen en de gestreepte
stand gaan innemen.
Wat hiervan het gevolg is, kan men gemakkelijk overzien. Aan
vankelijk zal de
TV*
lucht, die zich in de
[ <
ruimte A bevindt,
\B
samengeperst wor
ï
I
den en deze krijgt
daardoor een ho
gere potentiaal,
Fig. 218.
dan de lucht in de
ruimte B. Het hier
door ontstane potentiaal-verschil is werkzaam op het vlies
en dit buigt daarom naar rechts door tot de gestreepte stand. Het
gevolg hiervan is weer, dat de lucht, die zich in de ruimte B be
vindt, naar buiten wordt gedrukt en daardoor verplaatst Z2 zich

□ Ü1

3^0/

n 1
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naar rechts tot de gestreepte stand, Met Z., verplaatst zich ook
de daaraan verbonden zuigerstang en deze doet de rechter wijzer
langs de schaal bewegen. Hadden we niet tegen de linker zuiger
stang gedrukt, maar eraan getrokken, dan zouden Z{ en Z2 zich
beide naar links verplaatst hebben. Door het „trekken” ontstaat
nl. in A een lagere druk dan in 13.
Wanneer we nu de bewegingen van de wijzers langs de beide
schaalverdelingen volgen, dan zullen we waarnemen: 1°. dat deze
zich telkens evenveel schaaldelen verplaatsen, 2e. dat de
bewegingen gelijktijdig plaats vinden en 3e. dat de bewegingen
steeds in dezelfde zin geschieden. Het wekt dus de schijn,
alsof beide wijzers op één gemeenschappelijke zuigerstang bevestigd
waren.
Deze volkomen gelijke bewegingen van de beide wijzers duidt er
op, dat er in de linker buis precies dezelfde luchtstroming plaats
vindt als in de rechter buis (Wrijvingen buiten beschouwing ge
laten).
Beweegt men Zx beurtelings naar rechts en naar 1links, dan zal Z.,
hetzelfde doen en zien we de wijzers tegelijk heeni en tegelijk terug
bewegen. In beide buizen vindt dan dezelfde „wisselende” lucht
stroming plaats. Zouden we daarentegen Z, slechts éénmaal naar
rechts óf naar links bewegen, dan doet Z . dit ook en blijven beide
wijzers daarna stil staan.

Het gehele verschijnsel, dat we hierboven omschreven hebben, is
volkomen analoog met hetgeen er in een condensator geschiedtEen constante druk tegen de zuigerstang is hetzelfde als een ge
lijkspanning op een condensator, terwijl een wisselende kracht op
de zuigerstang vergeleken kan worden met een wisselspanning, die
op een condensator werkzaam is.
Het resultaat is dus, dat een gelijkspanning (afgezien van de kort
stondige wijzerbeweging) géén gelijkstroom veroorzaakt, daarentegen
heeft een wisselspanning wél een wisselstroom tengevolge.
Dat de lucht (de electriciteit) hierbij niet „door” het vlies (het
diëlectricum) heen gaat, verandert aan het karakter van onze waar
neming niets. Het heeft voor ons nl. de „schijn”, alsof de elec
triciteit dóór het diëlectricum heen gaat Immers, wanneer in een
bepaald geval A ,- gelijk is aan 2000 12 en we vervangen deze Xc
door een R van 2000 S2 (waar de electronen dan wél werkelijk
„doorheen” gaan), dan zullen we weer onveranderd dezèlfde
stroomsterkte blijven waarnemen.
Wanneer ons voorstellingsvermogen er door verduidelijkt wordt,
dan is er daarom geen enkel bezwaar tegen om te zeggen, dat een
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wisselstroom „door” een condensator vloeit. Ook wij zullen hierna
van deze zegswijze gebruik maken.
Uit het tevoren omschreven verschijnsel is gebleken, dat een con
densator, opgenomen in een wisselstroomkring, de schijn wekt, alsof
deze een wisselstroom op dezelfde wijze doorlaat als b.v. een
ohmse weerstand dit doet. Omdat echter in werkelijkheid de wis
selstroom niet dóór den condensator gaat, doch het slechts „schijn
baar” is alsof deze er doorheen gaat, noemt men Xc de „schijn
bare weerstand” van een condensator. Met „schijnbare weerstand”
wordt dus hetzelfde bedoeld, als met „capacitieve weerstand” of
„capacitieve reactantie”.
Ten slotte willen we nog even de verschillende verschijnselen, die
zich voordoen bij een condensator, toelichten aan de hand van ons
mechanisch model in fig. 218.
Zo is de beweging van de lucht te vergelijken met de electronenbeweging. Uit onze waarneming, dat beide wijzers steeds dezèlfde
uitslag geven, blijkt nu duidelijk, dat er aan weerskanten van het
vlies even veel luchtverplaatsing optreedt. Met betrekking tot de
condensator komt dit hierop neer, dat er van de ene plaat even
veel electronen afstromen, als er bij de andere plaat weer ópstromen Ons experiment toont nu ook duidelijk, hoe verkeerd het is
om te zeggen, dat een condensator „aan één kant geladen wordt”.

Het vlies V, dat isolerend voor de lucht werkt, kan vergeleken
worden met het diëlectricum. dat isolerend werkt voor de electriciteit. Gehéél volmaakt isoleert het vlies natuurlijk nooit, omdat
het altijd min of meer poreus is. Doch hetzelfde kunnen we weer
zeggen van het diëlectricum van een condensator; de weerstand
daarvan (R.sui.) is óók niet oneindig groot. Derhalve is de poreus
heid van het vlies analoog met de isolatieweerstand van het dië
lectricum. Immers, een ladingsverschil bij een condensator vereffent
zich binnendoor — zij het ook langzaam — via de isolatieweer
stand van het diëlectricum; een luchtdrukverschil in A en B ver
effent zich (eveneens uiterst langzaam) via het poreuze vlies.
In verband met dit laatste zouden we een en ander kunnen uit
drukken door te zeggen, dat het vlies altijd enigszins „lekt” (zie
blz. 121), of op overeenkomstige wijze, met betrekking tot de con
densator, dat de isolatieweerstand als een ,,/e/c”-weerstand beschouwd
mag worden Men dient zich hiervan goed rekenschap te geven,
want later zal blijken, dat die z.g. „lektveerstand” een uiterst belangrijke rol gaat spelen.
Verder kunnen we de „rekbaarheid” van het vlies vergelijken met
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de constante
van het diëlectricum. Hoe rekbaarder het vlies is,
des te meer luchtverplaatsing treedt er bij een bepaalde druk op
en des te groter is de „mechanische” capaciteit.
Hoe groter g is, des te meer lading Q neemt een condensator bij
een bepaalde spanning V op en des te groter is zijn „electrische”
capaciteit.
In verband hiermede zij opgemerkt, dat we reeds eerder (op blz. 164)
de benaming „electrische rekbaarheid” gébruikt hebben, nl. om er
de eigenschap van het diëlectricum, die aan het begrip „diëlectrische
constante” verbonden is, mee aan te duiden.

Ook het begrip „doorslagspanning” komt nu goed tot uiting, want
dit is immers de druk op de zuigerstang, waarbij het vlies barst.
We kunnen deze druk of kracht niet eerder te weten komen, of
we moeten het vlies wérkelijk stuk gedrukt hebben.
Hetzelfde geldt weer voor de condensator, nl. dat zijn doorslag
spanning eerst dan bekend wordt, als hij inderdaad is doorgeslagen.
Ook nu blijkt weer, hoe verkeerd het is om te zeggen, dat op een
condensator zijn doorslagspanning vermeld zou staan.
Ten slotte is de „inhoud van de schalen (grootte van de ruimten
.4 en B) te vergelijken, met het „werkzame oppervlak” O van de
platen van een condensator, terwijl de „dikte” van het vlies ver
geleken kan worden met de factor „d” in form. 43. Een dikker
vlies is nl. stugger en maakt de luchtverplaatsing kleiner; een
grotere afstand „d” tussen de platen van een condensator heeft
tot gevolg, dat de invloed van de ene plaat op de andere kleiner
wordt, waardoor de capaciteit eveneens afneemt.
Voorbeeld.
Een wisselstroomdynamo staat, via een ampèremeter, op een zeer
lange kabel aangesloten. Deze kabel bevat twee aders, die echter
aan het einde niet met elkaar zijn doorverbonden. (De kabel staat
dus aan het einde open). De klemspanning van de dynamo bedraagt
380 V en de frequentie van de wisselspanning is 50 Hz. Als men
op de ampèremeter een stroom van 1,8 A afleest, hoe groot is dan
de capaciteit van deze kabel, uitgedrukt in 'z F ?
Oplossing.
i

Geg. : v = 370 V ; / = 50 Hz ; i = 1,8 A. Gevr.: C in

F.

Dat er tóch stroom loopt, ondanks het feit dat de kabel aan het
einde open staat, laat zich begrijpen, want de beide aders (die
onderling geïsoleerd zijn), gedragen zich tezamen als een conden
sator. De vervangingsschakeling komt dus overeen met fig. 214,
waarbij men zich de dynamo tussen de aansluitklemmen geplaatst
moet denken.
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Uit de wet van Ohm voor een enkele condensator: i = v • cc • C volgt
i
nu, dat: C =------ . Vullen we i in ampères en v in volts in, dan
V • U

verkrijgen we C in farads. Daar echter C in
F gevraagd wordt,
moeten we nog met 10c vermenigvuldigen. Dit geeft:
i-10°
1.8-10° _
C~ vu ~ 380 • 314 —

’

Samenvatting:
Onder een ideeële condensator verstaat men een con
densator, die uitsluitend capaciteit bezit.

Zo’n denkbeeldig-volmaakte condensator kan men
zich voorstellen als een condensator, met een oneindig
grote isolatie-vveerstand en een verliesweerstand die
geheel nul is. Een dergelijke condensator levert in het
geheel geen verliezen op en bezit evenmin zelfinductie.
Onder de wisselstroomweerstand van een condensator
verstaat men de ,,schijnbare” weerstand, die een ge
volg is van de capaciteitswerking. Inplaats daarvan
spreekt men ook van capacitieve weerstand of capacitieve reactantie en geeft deze aan met X c.
De grootte van X< is afhankelijk van de frequentie
en van de capaciteit, met beide is X, omgekeerd-even-

redig. In ohms uitgedrukt is X, = --

- =——7,.

Z • 7T • ƒ • C

CC • C

De stroomsterkte i door een condensator, wordt be
rekend, door de reactantie Xc te delen op de aange
legde spanning v. Inplaats daarvan kan men ook de
aangelegde spanning vermenigvuldigen met ty • C (capacitief geleidingsvermogcn), want dit is het omge
keerde van X
De electronenbeweging, waarvan men op deze manier
de stroomsterkte berekent, gaat in werkelijkheid niet
dóór de condensator, maar van-af de ene plaat en
tot-aan de andere plaat, telkens heen en terug, enz.
Omdat echter die stroom „schijnbaar” dóór de con
densator vloeit, noemt men de weerstand Xc, waar
mede die stroomsterkte berekend wordt, de „schijn
bare” weerstand van de condensator.

§ 82.

De capaciteit veroorzaakt 90° fazeverschuiving.

Na de beschouwing in § 81 over de schijnbare weerstand Xc van
een condensator en de stroomsterkte i, die daardoor bepaald wordt,
dienen we ook nog te onderzoeken, hoe het gesteld is met de
fazeverschuiving tussen deze stroom i en de spanning v. die aan
de klemmen van de condensator optreedt. Daartoe stellen we weer
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voorop, dat deze stroom sinusvormig veranderen zal en dus telkens
gedurende een halve periode in één bepaalde richting zal vloeien.
Niet alleen de stroom verandert sinusvormig, maar ook de span
ning, waardoor hij veroorzaakt wordt en de lading Q van de con
densator verandert eveneens sinusvormig.
Beschouwen we nu eens een kwart periode van de spanning v,
waarop de condensator aangesloten staat, dan zal die spanning
gedurende deze kwart periode aangroeien van 0 tot Umax. Men
zou nu misschien verwachten, dat ook de stroomsterkte i, gelijk
tijdig met de spanning, van 0 tot i,nax. toenam, maar dit is niet
het geval. Wel zou dit zo geweest zijn, als de condensator, evenals
een ohmse weerstand R, een onveranderlijke weerstand vormde.
Inplaats daarvan verandert de weerstand, die een condensator aan
de stroom biedt, met zijn lading. Immers, als de condensator leeg
is (hij heeft dan géén lading), biedt hij ook géén weerstand aan
de stroom en zal derhalve op dit moment de stroomsterkte het
grootst zijn.
Zodra echter de eerste electronen op de condensator gestroomd
zijn, krijgt deze enige lading en daardoor ook enige spanning.
Laatstgenoemde spanning (spanning in het vlies in fig. 218) is tegen
gesteld gericht aan de spanning, die van buiten af op de klem
men van de condensator werkzaam is en het gevolg hiervan zal
zijn, dat al dadelijk de stroomsterkte afneemt.

In fig. 219 is het verloop van de toegevoerde spanning v gedurende
een kwart periode afgebeeld. Uit Q = C • V volgt, dat de lading
Q in deze kwart periode precies eender (dus ook
i
sinusvormig) van nul tot een zeker maximum aan
v
groeit, immers, C is constant. Nu is ons uit het
verloop van de sinusoïde bekend, dat de snelheid,
waarmee de waarde van de sinus toeneemt, kleiner
wordt, naarmate de sinusoïde haar maximale waarde
nadert. Hieruit volgt, dat de snelheid, waarmee de
lading Q op de condensator toeneemt (in fig. 219),
t
ook aanvankelijk snel en daarna steeds langzamer
Fig. 219.
plaats vindt. Daar nu ladingsueranc/ennp stroom be
tekent, zal de stroomsterkte aanvankelijk het grootst
zijn om daarna gestadig af te nemen tot nul. De theorie leert, dat
als v (en dus ook (?) sinusvormig toenemen, de stroomsterkte cosinus
vormig afneemt. Een en ander is in fig. 219 in beeld gebracht. Het
spreekt vanzelf, dat we hierbij aan de stroom, die door een positieve spanning ontstaan is, ook een positieve richting toekennen.
Nu gaan we de volgende kwart periode beschouwen, waarin de

i
I
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toegevoerde spanning weer sinusvormig afneemt van de maximale
waarde tot nul. Wat er nu met de stroom gebeuren zal is ge
makkelijk in te zien.
Daar op het laatst-beschouwde moment de stroomsterkte nul was,
wijst dit er op, dat op dit tijdstip de toegevoerde spanning v en
de condensatorspanning juist aan elkaar gelijk waren. Wanneer
van dit moment af de toegevoerde spanning v gaat dalen, dan
keren de rollen om, dat wil zeggen, de condensatorspanning zal
groter zijn dan de toegevoerde spanning, met het gevolg, dat de
richting van de stroom omkeert. Dus moeten we in de komende
kwart periode de Z-lijn aan de negatieve zijde van de tijdlijn tekenen,
want de condensator wordt nu niet geladen, maar hij onflaadt zich.
Om een en ander in beeld te kunnen brengen, moeten we alleen
nog weten, hoe groot de sterkte van die ontlaadstroom op ieder
moment is. Deze volgt onmiddellijk uit de beschouwing, dat de
stroom veroorzaakt wordt door het verschil tussen de condensator
spanning en de aangelegde spanning.

Juist aan het begin van deze tweede kwart periode zijn de aangelegde spanning en de condensatorspanning aan elkaar gelijk, dus
is hun verschil nul en is de stroomsterkte ook nul. Even later
neemt de toegevoerde spanning af, er ontstaat
dus een spanningsverschil in tegengestelde
richting en de onflaadstroom begint te vloeien.
Daar de toegevoerde spanning sinusvormig
afneemt, vindt de daling van de p-lijn steeds
sneller plaats, met het gevolg, dat de sterkte
van de ontlaadstroom steeds groter wordt.
De ontlaadstroom bereikt zijn grootste sterkte,
als de van buiten af toegevoerde spanning
geheel nul is geworden, want die vormt immers
de tegenstand van de onflading. Dus vinden
we aan het einde van de tweede kwart periode,
als v gelijk is aan nul, dat Z maximaal is, doch
Fig. 220.
met het tegengestelde teken als in de eerste
kwart periode.
Het geheel is in fig. 220 in beeld gebracht, waarbij het verloop
van v en i gedurende de tweede kwart periode aangesloten is aan
dat van de eerste kwart periode.
De gearceerde oppervlakken, welke aangegeven zijn met „lading"
en „ontlading", stellen de hoeveelheid electriciteit Q voor, die
zich tijdens de lading verplaatst van de stroombron naar de con
densator en die welke tijdens de ontlading weer door de conden
sator aan de stroombron ivordt teruggegeven.
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Daar fig. 220 het verloop voorstelt van v en i, gedurende de
halve periode, dat v positief is. spreekt het wel haast vanzelf, dat
gedurende de andere periodehelft, waarin v negatief is. precies hetzelfde
gebeurt in omgekeerde zin. Dat wil dus zeggen: er vindt wederom
eerst een lading en daarna een ontlading plaats, doch beide in
tegengestelde richting als gedurende de positieve periodehelft van
v. Het beeld, van het verloop van v en i, dat we nu te zien
krijgen, is weergegeven in fig. 221 (spiegelbeeld van fig. 220).
v +

i

v.
/ \

/
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Fig. 221.

Fig. 222.

De verschijnselen, die in de figuren 220 en 221 beschreven zijn,
herhalen zich iedere periode op dezelfde manier, zodat we een juiste
indruk krijgen van het verloop van v en i bij een condensator, als
we die figuren een paar maal om-en-om aan elkaar tekenen. Hieruit
is fig. 222 ontstaan, waarin duidelijkheidshalve de hoeveelheden
electriciteit, die naar en van de condensator stromen, gearceerd
zijn; de „ladingen” zijn telkens verticaal gearceerd.de „ontladingen”
horizontaal. De figuur toont nu duidelijk, dat er tussen v en i een
fazeverschuiving van 90° bestaat en wel in dien zin, dat i 90°
vóór-ijlt op v. Hieruit volgt een regel, die voor ons zeer belang
rijk is, nl.:
Sluit men op een condensator een wisselspanning aan, dan ontstaat
er een wisselstroom, die 90° vóór-ijlt op de aangelegde spanning.
Nadrukkelijk merken we nogmaals op, dat het bovenstaande werd
afgeleid voor een verliesvrije condensator, zodat genoemde regel
niet meer gehéél juist is voor het geval, dat de condensator ook
nog een zekere verliesweerstand bezit. Bij de meeste condensatoren
is de invloed van deze verliesweerstand echter zo gering, dat de
fazeverschuiving, die een condensator practisch veroorzaakt, wel
altijd nagenoeg 90° is.

fF
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In fig. 223 is voor een ideeële condensator de fazeverschuiving
tussen v en i, behalve met sinuslijnen, ook nog eens met de vec
toren aangeduid, uit welks draaiing de sinuslijnen ontstaan zijn.

•—r

£Fig. 223.
Om geheel juist te zijn, dienen we nog even op te merken, dat de
getekende fazeverschuiving tussen v en i niet vanaf het éérste
moment, waarop de kring gesloten wordt optreedt, doch pas een
korte tijd daarna. Gedurende dit korte tijdsverloop heerst er in de
kring een overgangstoestand, waarbij <p zich geleidelijk op 90° in
stelt. De tijdsduur, waarin <p zich instelt, is echter zo uiterst kort,
dat deze voor ons in de meeste gevallen geen rol speelt en daarom
wel geheel buiten beschouwing kan blijven. Alleen later, bij de
behandeling van de vonkzender, komt een dergelijke overgangstoe
stand gedeeltelijk ter sprake.
in een der volgende paragrafen zal aangetoond worden, welke faze
verschuiving er tussen v en i ontstaat, als in een wisselstroomkring,
behalve een capacitieve reactantie, ook nog andere weerstanden
voorkomen. Het zal dan blijken, dat de hoek cp tussen v en i (met
betrekking tot één bepaalde stroomkring), nooit gróter kan worden
dan 90°, maar wel kleiner dan 90° kan zijn.
Omdat nu uit het voorgaande gebleken is, dat de invloed van een
condensator van dien aard is, dat hij zal trachten de stroom te
doen vóór-ijlen op de spanning, zegt men in al die gevallen, waarbij
de stroom i een hoek <P vóór-ijlt op de spanning v, dat de kring
zich „capacitief gedraagt". Met een „capacitief gedrag” bedoelt
men dus, dat van alle weerstanden, die zich in de kring bevinden,
de condensator het grootste aandeel in de fazeverschuiving heeft.
Samenvatting:
Uit de formule Q = C • V volgt, dat de lading op een
condensator evenredig is mët de spanning; een sinus
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vormige spanning veroorzaakt dus een sinusvormige
lading, die daarmee in-faze is.
De stroom in een kring, waarin zich een condensator
bevindt, wordt niet bepaald door de lading op die con
densator, maar door de verandering van die lading;
derhalve is de stroomsterkte het grootst op de mo
menten, dat de lading het snelst verandert.
Gedurende de eerste kwart periode van de toegevoerde
wisselspanning wordt de condensator geladen; in de
tweede kwart periode ontlaadt de condensator zich
weer; bij de derde kwart periode vindt opnieuw lading
( in omgekeerde richting) plaats, terwijl gedurende de
laatste kwart periode de condensator zich weer ont
laadt. Hetzelfde herhaalt zich bij iedere volgende
periode.
Sluit men op een condensator een wisselspanning aan,
dan ontstaat er een wisselstroom, die op de aange
legde spanning 90° vóór-ijlt.

W anneer in een wisselstroomkring de stroom een hoek
<]> vóór-ijlt op de spanning, dan zegt men, dat die kring
zich capacitief gedraagt.
§ 84.

De stroom door een condensator is een wattloze stroom.

Wanneer men de verklaring, die bij fig. 220 gegeven werd, aan
dachtig volgt, dan zal men daarin ongetwijfeld iets ongewoons
aantreffen, nl. dit, dat de condensator telkens geladen wordt en
zich daarna wederom ontlaadt, hetgeen zich iedere keer opnieuw
in een tijdvak van een halve periode herhaalt. Daardoor keert, na
iedere kwart periode, de functie van de stroom om, van Zaadstroom
in onflaadstroom.
Zo oppervlakkig beschouwd is dit misschien in het geheel niet vreemd,
maar het ongewone er van is dit, dat die laadstroom en ontlaadstroom niet beide door de stroombron geleverd worden.
Vervolgen we in fig. 220 nog eens de getekende halve periode,
dan blijkt, dat gedurende de eerste kwart periode de condensator
door de stroombron geladen wordt, omdat de spanning van
de stroombron hoger is dan de spanning van de condensator. Er
wordt dus gedurende deze kwart periode een hoeveelheid arbeid
door de generator geleverd en aan de condensator overgedragen.
Met deze arbeid wordt de condensator geladen.
Wanneer we nu eens plotseling de condensator in deze toestand
van de generator konden afschakelen, dan zou hij zijn lading en
ook de arbeid, die daarin opgehoopt zit, blijven behouden. (Veldenergie. — Zie § 36.) In deze toestand is de condensator dus in
staat, zélf arbeid te verrichten.

■
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In ons geval echter wordt de condensator niet afgeschakeld, doch
hij blijft in verbinding staan met de generator. Wanneer er dus
sprake kan zijn, dat de condensator zijn arbeidsvermogen weer af
geeft, dan is er maar één mogelijkheid nl. deze, dat hij die afstaat
aan de generator. Inderdaad vindt dit hier dan ook plaats, want
gedurende de tweede kwart periode (in fig. 220) daalt de spanning
van de generator beneden die van de condensator en loopt de
condensator leeg, d.w.z. de stroom (ontlaadstroom) vloeit in om
gekeerde richting.
Het tevoren genoemde ongewone is nu dit, dat die ontlaadstroom
niet geleverd wordt door de generator, maar door de condensator.
Eigenlijk is dus gedurende deze kwart periode de condensator de
energiebron geworden (vervult de rol van generator) en de gene
rator is de energieverbruiker geworden (gedraagt zich als motor).
Deze ,,denkbeeldige” motor draait dan gedurende een kwart periode
op de ladingsenergie van de condensator, die daardoor leegloopt.
Goed beschouwd is dus de generator gedurende deze kwart periode
niet „denkbeeldig” een motor, maar wérkelijk een motor. Daarna
keert de oude toestand weer terug en wordt de condensator door
de generator (in tegengestelde richting) weer opgeladen.
We hebben volgens deze verklaring het volste recht om te zeggen, dat
die machine, om de kwart periode, als generator en als motor draait.
Wat is nu de betekenis van het bovenstaande, waarin gezegd
wordt, dat de machine een kwart periode als generator werkt en
een kwart periode als motor? Deze is de volgende: Als generator
levert hij energie aan de condensator en als motor ontvangt hij
energie van de condensator.
Stel eens voor, dat we in de leiding tussen de machine en de con
densator een meter opnemen, die het energieverbruik aanwijst (dit
is een z.g. kilowattuurmeter, waarin een telwerk bewogen wordt),
dan zou die meter om de kwart periode heen en dan weer terug
moeten draaien *). Immers, als er energie geleverd wordt, dan is dit een
verbruik, maar als er energie ontvangen wordt, dan is dit een aanivinst of negatief verbruik.
Aan het slot van de rekening komt dit hierop neer, dat het totale
aantal aangewezen kWh na iedere halve periode nul bedraagt,
Inderdaad is die meter dus wel heel eeirlijk, want hij zegt ons,
dat er geen energieverbruik heeft plaats gehad. Immers, na iedere
kwart periode wordt de opgenomen energie toch weer terug
gegeven 1
Ook de inrichting van een rvattmeter is zodanig, dat hij in zo’n
geval géén aanwijzing geeft.
•) De werking van een k Wh-meter is wel niet zoals hierboven geschetst wordt,
maar in werkelijkheid wijst de kWh-meter bedoelde energie toch niet aan.
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Opmerking: Men verwarre een wattmeter niet met een kilowattuurmeter. De eerste geeft, evenals een volt- en een ampèremeter,
een blijvende uitslag en wijst het vermogen aan. Een kWh-meter
daarentegen heeft geen wijzer, maar een telwerk en wijst de ver
richte arbeid aan. (In ieder woonhuis bevindt zich een kWh-meter,
waarmee het maandelijks verbruik gemeten wordt).
Misschien zal voor sommigen het bovenstaande duidelijker worden,
als we er de volgende verklaring aan toevoegen. Als men op een
wisselstroombron een ohmse weerstand R (gloeilamp of kookpan)
aansluit, dan levert die bron elke halve periode een hoeveelheid
energie i2 • R watts, die in licht of warmte omgezet wordt en dus
niet terugkeert naar de plaats van herkomst. Dit is een ver
bruik. Een wattmeter wijst deze energie aan en een watt-uurmeter (of kwh-meter) wijst de arbeid aan, die deze energie
verricht.
Geheel anders wordt dit, als men de lamp of de kookpan vervangt
door een condensator. De arbeid, die daarbij gedurende de ene
kwart periode verricht wordt om de condensator op te laden, gaat
niet verloren, maar keert de volgende kwart periode weer naar de
wisselstroombron terug, laat hem als motor draaien ; daardoor krijgt
deze zoveel bewegingsenergie, dat hij de volgende kwart periode
(als generator werkende) zichzelf daarmee aandrijft enz. De energie,
die bij het „sluiten" van de kring door de energiebron geleverd
werd om de condensator voor de eerste maal op te laden, wordt
hierbij „als een vangbal heen en weer geworpen" en blijft derhalve
in de kring aanwezig. Van een verbruik is derhalve geen sprake.
Let wel, alle verliezen, zowel in de energiebron als in de conden
sator, laten we buiten beschouwing.
Een en ander laat zich ook heel goed practisch waarnemen. Hier
voor gebruiken we de schakeling uit fig. 224. Daarin is een
wisselstroombron afgebeeld, waarop naar willekeur een weerstand
R óf een condensator C aangesloten kan worden. Verder zijn in
de kring opgenomen, een voltmeter, een ampèremeter en een watt
meter. (Over de aansluitingen van deze meters wordt gesproken
in het hoofdstuk „Meetinstrumenten" in dl. 2).
Alvorens de bedoeling van deze schakeling te verklaren, merken
we nadrukkelijk op, dat hetgeen hierboven gezegd werd met be
trekking tot de uitslag van een wattmeter (nl. dat deze niets aan
wijst, als zich in de kring enkel capaciteit bevindt), niet geldt voor
een ampèremeter en een voltmeter. Die meters wijzen dan ook
geen energie aan, maar respectievelijk de effectieve stroomsterkte
en de effectieve spanning, onverschillig of er wèl of geen energie
verbruikt wordt.
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Verder nemen we aan, dat in fig. 224 de klemspanning van de
generator 220 V bedraagt bij een frequentie van 50 Hz en dat
R = 490
en C = 6,5 AtF. In
dat geval is Xc ook 490 2 (na
w
rekenen!).
Nu plaatsen ’v/e de schakelaar
in stand 1 eni tegelijkertijd zien
we de ampèremeter en de wattmeter uitslaan. (De voltmeter ’wees
reeds aan toen de schakelaar <open
stond).
De ampèremeter wijst aan:
v
220
1 = ■^■ = ^9Ö’ = 0'45 A (afgerond).
490
en de wattmeter wijst aan : B7 = v • i
220 • 0,45 = 99 W.
Daarna plaatsen we de schakelaar in stand 2 en nu zien we de
wijzer van de wattmeter op nul terugvallen, terwijl de voltmeter
en ampèremeter hetzelfde blijven aanwijzen als voorheen.
Overeenkomstig deze waarneming zegt men nu, dat er in het laatste
geval een wattloze energie in de kring aanwezig is. Dit is dus de
hiervóór genoemde ladingsenergie, die telkens uitgewisseld wordt
tussen de generator en de condensator. De grootte van deze energie,
die dus (in het ideeële geval) niet verbruikt wordt, berekent men
uit het product van het aantal volts en het aantal ampères en
drukt dit product uit in volt-ampère (V A) of als het grote getallen
betreft, in kilovolt-ampère (k V A). In ons geval is die wattloze
energie gelijk aan 220 V • 0,45 A = 99 V A. Deze energie mag nu,
volgens afspraak, niet in watts uitgedrukt worden, want een watt
meter wijst ze immers niet aan!
Om de stroom, die in het laatste geval door de ampèremeter aan
gewezen wordt (stroom door C), te onderscheiden van de stroom,
die in het eerste geval werd aangewezen (stroom door R). noemt
men de stroom door C een wattloze stroom, in tegenstelling met
de stroom door R, die een wattstroom genoemd wordt. In het
vervolg zuilen we, als het nodig is deze twee stromen van elkaar
te onderscheiden, een wattloze stroom aanduiden met iwi en een
wattstroom met iw.

<5

Uit ons voorbeeld is gebleken, dat men met behulp van een ampèremeter alléén niet kan uitmaken of men met een wattstroom dan
wel met een wattloze stroom te doen heeft. Ogenschijnlijk blijkt
er dus geen verschil te bestaan tussen deze twee stromen. In
werkelijkheid echter bestaat er wel degelijk een belangrijk ver
schil. We hebben dit leren kennen in § 80 en § 82, nl. dat de

Oosterwük, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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stroom, die door een ohmse weerstand gaat, in-faze is met de
spanning en dat de stroom, die door een condensator gaat, 90° op
de spanning vóór-ijlt Derhalve kunnen we hieruit de conclusie
trekken:

Een stroom, die 90° vóór-ijlt op de spanning, is een wattloze
stroom; een stroom, die in-faze is met de spanning, is een wattstroom.
Dat de energie van een stroom, die 90° vóór-ijlt op de spanning,
een wattloze energie is, kunnen we aan den lijve constateren! Daar
toe hebben we niets anders te doen, dan de generator uit fig. 224
met de hand aan te drijven. (B.v. met een slinger, zoals men
dit bij de ouderwetse telefoontoestellen wel doet). We zullen dan
ervaren, dat we, met de schakelaar in stand ,,1”, een zekere tegen
stand ondervinden. Om die te overwinnen moeten we een mecha
nische energie ontwikkelen, die zoveel watts bedraagt als de watt
meter aanwijst.
Plaatsen we daarna de schakelaar in stand ,,2”, dan verdwijnt
plotseling alle tegenstand (afgezien van de geringe verliezen, die
de generator zelf oplevert) en voelt het aan, alsof de generator
uit zichzelf draait. Door dit experiment heeft men het onder
scheid leren kennen tussen werkelijke en wattloze energie. Bij de
eerste stuit men voortdurend op tegenstand, hetgeen zeggen wil,
dat voortdurend energie geleverd wordt. Bij de tweede wordt (af
gezien van het inschakelmoment) geen tegenstand ondervonden,
zodat daarbij blijkbaar niet voortdurend energie geleverd wordt.

Samenvatting:
Sluit men een condensator op een wisselstroombron
aan, dan zal de energie, waarmede de condensator ge
laden wordt, niet „verbruikt” worden, doch deze blijft
in de kring aanwezig en wordt steeds uitgewisseld
tussen de energiebron en de condensator.
Omdat een enkele condensator geen energieverbruik
veroorzaakt en ook een wattmeter daarvoor niets
aanwijst, spreekt men in zo’n geval van een wattloze
energie. De stroom, die daarbij optreedt, noemt men
een wattloze stroom.

Een wattloze energie wordt (voor een enkele conden
sator) berekend uit het product van stroomsterkte
en spanning en wordt uitgedrukt in volt-ampère (VA).
Een wattloze stroom, is een stroom, die 90° fazeverschuiving bezit ten opzichte van de spanning. Een
wattstroom is een stroom, die in-faze is met de
spanning.
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§ 84.

Inductieve reactantie.

Zoals we in § 81 voor een condensator afgeleid hebben, dat deze
voor de wisselstroom een zekere reactantie bezit, geldt ook voor
de zelfinductie, dat een wisselstroom daarin een bepaalde tegen
stand ondervindt. Deze reactantie wordt, volgens de wet van Ohm,
op dezelfde manier gevonden, nl. door de effectieve stroomsterkte,
die door de zelfinductie vloeit, te delen op de
------ —
effectieve spanning, waarop deze zelfinductie
staat aangesloten. Wanneer dus in fig. 225 de
l
spanning 220 V bedraagt en men meet daarbij
L
een stroomsterkte van b.v. 0,8 A, dan is de
reactantie, die de wisselstroom in de zelfinductie
v
220
Fig. 225.
ondervindt, gelijk aan:
-- ——
275 Q
i
0,8
We zijn hierbij van de veronderstelling uitgegaan, dat de spoel
in fig. 225 niets anders dan zelfinductie bezit. (Dit blijkt uit de
schematische voorstelling). En waar dus de verliesweerstand van
de spoel en eventueel ook haar capaciteit buiten beschouwing zijn
gebleven (ideeële zelfinductie) ligt het voor de hand, dat de hier
boven genoemde reactantie uitsluitend door het zelfinductie-verschijnsel veroorzaakt wordt. Men geeft daarom aan de uitkomst
van bovenstaande deling de naam „inductieve reactantie".
Ter onderscheiding van andere weerstanden, duidt men de induc
tieve reactantie van een spoel, evenals de capacitieve reactantie
van een condensator, met de letter „X" aan. Om de A van een
condensator (Xr) niet te verwarren met de X van een zelfinductie,
geeft men laatstgenoemde de index „l". Dus stelt „Al” de in
ductieve reactantie van een spoel voor.
In het bovenstaande cijfervoorbeeld geeft dus de uitkomst 275 2
de waarde van Al aan, Uit deze becijfering volgt de wet van
Ohm voor een ideeële zelfinductie
v

78

i = xL
v in volt: i in ampère;

in ohm.

Hoewel we in het bovenstaande de weerstand R van de spoel
verwaarloosd hebben, is deze in werkelijkheid natuurlijk altijd aan
wezig. In vele gevallen echter kan de ohmse weerstand R zó klein
zijn ten opzichte van de inductieve weerstand Xl, dat het bij de
berekening van de stroomsterkte geen verschil uitmaakt of men R
wèl dan niet in rekening brengt. In zo’n geval gedraagt de spoel
zich dus alsóf deze een ideeële zelfinductie was.
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Alvorens het gebruik van laatstgenoemde formule nader toe te
lichten, zullen we ons eerst bepalen tot de berekening van Xl zelf.
Daarbij zullen we veronderstellen, dat de stroom, die door de spoel
vloeit, een sinusvormige stroom is, zodat de omvatte flux eveneens
sinusvormig verandert. Het verloop van deze omvatte flux is, over
een tijdperk van een halve periode, in
$ +
fig. 226 afgebeeld.
Gedurende de eerste kwart periode groeit
«A
de stroomsterkte aan van 0 tot imax. en
verandert de omvatte flux tegelijkertijd
van 0 tot
Dit volgt uit form. 53,
waarin L een constante grootheid is.
De volgende kwart periode neemt de
stroomsterkte,
en daardoor ook de om
t
vatte flux, weer af van de maximale
waarde tot nul. In de eerste kwart
Fig. 226.
periode ontstaat dus het veld en in de
tweede kwart periode uerdivijnt het veld weer (zie fig. 226). De
verandering van de omvatte flux is derhalve, in een halve periode
of -i- T, gelijk aan 2 •
Tijdens de tweede periodehelft ge
schiedt hetzelfde in omgekeerde zin, zodat het met betrekking tot
de navolgende berekening voldoende is, wanneer we ons bepalen
tot slechts één halve periode.

A

Nu is ons bekend, dat wanneer een omvatte flux, in een tijdsver
loop van t sec., een verandering <I> ondergaat, daardoor een span
ning geïnduceerd wordt, die evenredig is met de snelheid, waar
mede die verandering plaats vindt. Laatstgenoemde „snelheid der
<ï>
verandering” van <T>, wordt bepaald door het quotiënt — en om de

verkregen uitkomst te herleiden in volts, moeten we die nog delen
door 108, of wat hetzelfde is, vermenigvuldigen met 10-8.
De op deze wijze berekende inductiespanning heeft dan de bete
kenis van de gemiddelde spanning, beschouwd over het tijdvak t,
waarin de verandering van <I> plaats vond. (Zie voor verklaring
van „gemiddelde” blz. 250).
Passen we een en ander toe op «ons geval, dan krijgen we:
<j>

_

Vgem. = — • 10 8 volt. Vervangeni we hierin $ door 2 •
door | T, dan is: v,jem.—

2 • <Pmax.

en t

. 10~8.

2 *

In

uitdrukking kunnen we voor Qmax. schrijven:
1
L • i,nax. • 108 (volgt uit form. 53); verder is T gelijk aan —, zodat
deze laatste

?’
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we, inplaats van te delen door
T, ook mogen vermenigvuldigen
met 2. ƒ. Dit levert op: v(JCm. = 4 • L • in\ax. • 10* • ƒ• 10 = 4-f.
• I- • i,nux. Inplaats van Vgem. kunnen we (volgens form. 70) schrijven:
2
2
• Umax.» zodat we dan krijgen: — • vmax. = 4 • ƒ• L • imax. of, na
vereenvoudiging en vermenigvuldiging van beide leden met -£• |/2,
waardoor de maximale waarden overgaan in effectieve waarden:
1
— • Ve/L = 2 • f - L - icff. Hiervoor kunnen we kortweg schrijven:
TT

v = 2 • 7T • ƒ • ƒ,. i. (p en i stellen immers, zonder nadere aanduiding.
altijd de effectieve waarden voor!)

In deze laatstgevonden uitdrukking komen v en i voor en wanneer
we die twee grootheden op elkaar delen, dan moet de uitkomst
van deze deling de gevraagde reactantie Xl van de spoel tot
v
resultaat opleveren. We krijgen derhalve, dat: Xl = — = 2 • tt • f - L
i
ohm, waaruit volgt, dat 2 tt f L de inductieve reactantie
van een spoel voorstelt. Inplaats van 2 • tt • f mogen we ook
schrijven cc (form. 67), zodat we tenslotte krijgen:

Xl = 2 • tt • f - L = cc • L
ƒ in herz; L in henry;
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in ohm.

Door samenvoeging van deze formule met form. 78, nl. door in
laatstgenoemde de factor Xl te vervangen door 2 • tt • f • L of cc • L,
vinden we de wet van Ohm voor een ideeële spoel. Deze luidt dus:

1

v
2. TT •

L

v
cc • L
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v in volt; i in ampère; f in hertz; L in henry.

Dat de wisselstroomweerstand van een spoel (2 • tt . ƒ• L) evenredig
moet zijn met f en met L. kan men ook inzien aan de hand van
form. 51. Immers het feit, dat een ideeële zelfinductie (spoel zónder
R) aan een gelijkstroom géén tegenstand biedt en aan een wissel
stroom wél, vindt uitsluitend zijn oorzaak in de aanwezigheid van
de emk van zelfinductie
Deze treedt alléén in de spoel op
als er een veranderlijke stroom doorheen vloeit. Hoe groter deze
e. is, des te meer tegenstand ondervindt de wisselstroom en des
te groter is Xldie in een spoel ontstaat.
Volgens genoemde formule is de
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recht-evenredig met L en recht-evenredig met de snelheid, waar
mede de stroomsterkte verandert. In deze formule (51) komt het
A /
quotiënt
voor. Hoe kleiner daarin A t is, des te groter is de

uitkomst van de breuk en des te groter is e-. Een grote e- wil
echter zeggen : veel inductieve reactantie. In de wisselstroomtheorie
treedt het begrip frequentie in de plaats voor A t. Een kleine A t
komt overeen met een grote frequentie. En hoe groter
is, des
te sneller veranderen de momentele waarden van de wisselstroom.
Ook uit deze beschouwing is dus gebleken, dat de wisselstroom
weerstand Xi. van een spoel recht-evenredig is met f en met L,
dus ook recht-evenredig is met het product f • LVoorbeeld.

Men sluit een 1. f. smoorspoel, via een mA-meter, aan op een wis
selspanning van 220 V bij 50 Hz. Op de meter leest men af 18 mA.
Hoe groot is (bij benadering) de zelfinductie-coëfficiënt van deze
spoel, uitgedrukt in henry?
Oplossing.
Geg.: v = 220 V; i = 18 mA; / = 50 Hz.

Gevr.: L in henry.

Daar de zelfinductie-coëfficiënt slechts bij benadering gevraagd
wordt, kunnen we de ohmse weerstand R eenvoudig buiten beschou
wing laten en voor de wisselstroomweerstand van de spoel alleen
Xl in rekening brengen.
v
220
Volgens form. 78 is: XL = — = — • 1000 = 12 222 £2.
v
18
Daar X^ weer gelijk is aan 2 • tt • f • L, volgt hieruit, dat:
12 222
12 222
12 222
2 • 7r • f • L = 12222 of,dat:L — 27^7 = 2777750 = -T1T~ = 38’9 H'
2 • 7T • 50 —

Voorbeeld.
Een honingraatspoel bezit een zelfinductie van 2000 p. H. Welke
weerstand bezit deze spoel voor een wisselstroom, waarvan de
frequentie 455 k Hz bedraagt ?

Oplossing.
Geg.: L = 2000 u. H ; ƒ = 455 k Hz. Gevr.: X L.
In een geval als dit, mogen we de ohmse weerstand wel geheel
buiten beschouwing laten, omdat deze zeer klein is ten opzichte
van Xt_. We kunnen dus schrijven, dat de wisselstroomweerstand,
by 455 k Hz, bij benadering gelijk is aan 2 • ir • f • L ohm.
Voor L is gegeven 2000 v H, dit is 0,002 H. Ingevuld, in de formule
voor X/„ geeft dit: X/. = 2 • tt • f • L = 2 • 7r • 455000 • 0,002 = 5714
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Voorbeeld.

Wanneer men dezelfde honingraatspoel, die hiervóór genoemd werd,
aansluit op het lichtnet (220 V; 50 Hz), hoe groot is dè.n de weer
stand, die de spoel aan deze wisselstroom biedt en welke stroomsterkte treedt daarbij op ?
Oplossing.
Geg.: v == 220 V; ƒ = 50 Hz ; L = 0,002 H. Gevr.: Xl en i.
De waarde van Xl berekenen we op dezelfde manier als hiervóór,
doch alleen met een andere waarde voor ƒ, nl.:
= 2 • tt • ƒ • L = 2 • 7r • 50 • 0,002 = ir • 0,2 = 0,628 2.
Overeenkomstig deze waarde van Xl, levert dit voor de stroom
sterkte op:
v
i = -f- =
= 350 A.
Xl
0,628
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke stroomsterkte in een ge
wone leiding ontoelaatbaar groot is. Het gevolg zal dan ook zijn,
dat, tegelijk met het inschakelen van de spoel, de „zekeringen”
doorsmelten en de kring daardoor verbroken wordt. Zouden er
zich geen zekeringen in de kring bevonden hebben, dan had de
spoel zelf wel als „zekering” gediend! Op de „zekeringen” of „smeltveiligheden” komen we later nog terug. (Deel 2)

Opmerking: Eigenlijk is deze laatste becijfering niet geheel juist,
want, omdat we nu voor Xl zo’n lage waarde gevonden hebben,
mogen we, ten opzichte daarvan, de ohmse weerstand R niet meer
verwaarlozen. Hoe deze R in rekening moet worden gebracht,
wordt in § 89 behandeld. Voorlopig volstaan we met op te merken,
dat de totale wisselstroomweerstand gróter zal zijn dan die, welke
wij berekend hebben, waardoor de stroomsterkte naar evenredig
heid kleiner zal zijn. In ieder geval blijft de waarde, die i bereikt,
ontoelaatbaar hoog en treedt er dus hetzelfde verschijnsel op, nl.
„kortsluiting”.
Samenvatting:

Onder een ideeële zelfinductie verstaat men een spoel,
die in het geheel geen ohmse weerstand of capaciteit
heeft, doch die uitsluitend zelfinductie bezit. In een
dergelyke spoel treden in het geheel geen verliezen op.
De weerstand, die een wisselstroom als gevolg van de
zelfinductie ondervindt, noemt men ,,inductieve weer
stand” of „inductieve reactantie” en geeft deze aan
met X l.
De grootte van X /, is een functie van de frequentie en
van de zelfinductie-coëfficiënt. Met beide is X recht
evenredig. In ohms uitgedrukt, is X l = 2> • iv • f • L =
= u • L.

Voor een ideeële spoel wordt de stroomsterkte i be
rekend, door de reactantie Xl te delen op de aange
legde spanning v.
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§ 85.

De zelfinductie veroorzaakt 90

fazeverschuiving.

Uit de vorige paragraaf is gebleken, dat een inductieve reactantie
Al. aangesloten op een wisselspanning v, een wisselstroom «door
laat, die men berekent, door A / te delen op v. Wanneer we aan
nemen, dat v een sinusvormige wisselspanning is, dan zal de stroom,
die door deze spanning wordt veroorzaakt, ook weer een sinus
vormige wisselstroom zijn. Al verloopt echter die stroom sinus
vormig, dan is daarmee nog niets bekend omtrent de faze-toestand,
die er heerst, tussen deze stroom i en de aangelegde spanning v.
Daarom zullen we deze eerst nader gaan onderzoeken.

Gebruik makende van form. 53. valt daaruit reeds af te leiden, dat
een veld <J», hetwelk veroorzaakt wordt door een wisselstroom i,
met deze stroom volkomen evenredig moet zijn, want de overige
factoren in deze formule zijn constant. Een dergelijke ,.evenredig
heid” wijst op gelijktijdige toe- en afname van <ï> en i, terwijl beide
grootheden daarbij ook steeds hetzelfde teken moeten bezitten.
(Immers, in het omgekeerde geval zouden ze niet rècht-evenredig
maar ómgekeerd-evenredig met elkaar zijn).
Zoals reeds eerder bij de ohmse weerstand ter sprake kwam, duidt
een dergelijke evenredigheid tussen twee grootheden op een onder
linge gelijkfazigheid. Met betrekking tot het verloop van i en <t>
valt dus op te merken, dat een sinusvormige stroom i, een sinus
vormig veld <T> in het leven roept, dat in-faze is met de stroom,
waardoor het wordt veroorzaakt.
In fig. 227 is dit in beeld gebracht, waarbij dus de i-lijn de ver
andering van de stroomsterkte door de spoel voorstelt en de <I>-lijn
de verandering van de omvatte flux.
Verder is ons uit § 59 bekend, dat indien de flux, die door een
spoel omvat wordt, verandert, daardoor in die spoel een e mk van
zelfinductie (e-) ontstaat en daar in ons geval de verandering van <f>
sinusvormig plaats vindt, zal de e: eveneens een sinusvormig ver
loop hebben.

We hebben nu dus met twéé sinusvormige spanningen te maken:
1’. met die, welke van buiten af aan de spoel wordt toegevoerd
(aangelegde spanning v) en 2°. met de emk van zelfinductie e:, die
de spoel in zichzélf opwekt en die derhalve van de spoel uit naar
buiten werkzaam is. Omtrent de faze-toestand van deze twee
spanningen leert ons de wet van Lenz, dat ze op elk moment
tégengesteld aan elkander gericht zijn, immers, deze wet zegt, dat
een inductiestroom tégengesteld gericht is aan de veroorzakende
stroom, dus ook, dat de inductiespanning (e:) tegengesteld gericht
is aan de veroorzakende spanning (v).

i

!

>
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Met ,,tegengesteld gericht zijn” wordt hier bedoeld „het tegen
gestelde teken bezitten” en wanneer dus v en e- beide sinusvormig
verlopen en te allen tijde tegengestelde tekens bezitten, dan is het
niet anders mogelijk dan dat deze twee grootheden onderling
tégenfazig moeten verlopen.
Met behulp van dit alles kunnen we nu de faze-toestand bepalen,
die er heerst tussen v en i. Uit fig. 227 kunnen we nl. afleiden
hoe e- verloopt en wanneer ons dit bekend is, dan hebben we
verder niets anders te doen, dan de iMijn tégenfazig aan de e—lijn
te tekenen.

Volgens form. 51 wordt de grootte van ez bepaald door de snelheid, waarmee <I> verandert, dus is op de momenten f0, t 2 en t<
in fig. 227 de e: het grootst. Op de tijdstippen tx en tz verandert
<I» daarentegen in het geheel niet (overgang van toename in a/hame),
derhalve is op de momenten t, en t3 de e: gelijk aan nul. We
kunnen dit anders uitdrukken door te zeggen, dat de maxima van
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Fig. 227.

Fig. 228.

de e:-lijn samenvallen met de minima van de ^-lijn (90° fazeverschuiving).
Verder weten we. dat de e:-lijn sinusvormig verandert, dus is het
verloop van die lijn, ten opzichte van de $-lijn, bijna bepaald.
Het moet nl. in fig. 228 öf de gestreepte lijn zijn óf de streeppuntlijn, want slechts deze twee lijnen voldoen aan hetgeen hier
vóór werd gezegd.
Ter verduidelijking is in deze figuur de Mijn weggelaten en zijn
de tijdstippen, waarover met betrekking tot fig. 227 gesproken werd,
opnieuw aangegeven.
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Wanneer we nu even terugdenken aan de wet van Lenz (blz. 257),
die ons zegt, dat een inductiestroom zijn ontstaan tegenwerkt (of
ook, dat een inductiespanning haar ontstaan tegenwerkt) dan volgt
hieruit, met betrekking tot fig. 228, het volgende:
In het tijdvak van t0 tot t} neemt <I> toe van nul tot
Het
zelfde geldt ook voor de stroom i, waardoor
ontstaat (zie fig. 227).
De zelfinductiespanning e:, die in dit tijdsverloop wordt opgewekt,
zal nu trachten haar ontstaan (het toenemen van de stroom) tegen
te werken. De e- doet dit, door ten opzichte van i in de tégengestelde richting werkzaam te zijn.
Hieruit volgt, daar van t0 tot t} het veld <|> en de stroom i in
positieve richting getekend zijn, dat aan de emk van zelfinductie
(er) gelijktijdig een negatieve richting toegekend moet worden. Dus
verloopt in dit tijdvak de ez-lijn ónder de tijdlijn.

Gedurende de volgende kwart periode nemen i en 4? af. Ook nu
zal de e- weer trachten de oorzaak van haar ontstaan tegen te
gaan. Deze oorzaak is het afnemen van i, dus zal de ez trachten
dit afnemen tegen te gaan, hetgeen wil zeggen, dat de ez zal trachten
de stroom i langer te doen aanhouden. De ez werkt nu dus in
dezelfde richting als i en moet daarom van t} tot t2 bóven de
tijdlijn getekend worden. Derhalve stelt de streep-lijn in fig. 228
het verloop van de ez voor, want die lijn heeft tussen tQ en
als i toeneemt, het tegengestelde teken van i en van tt tot t2, als
i afneemt, hetzelfde teken als i.
Uit de tégenfazigheid, die er tussen v en ez bestaat, volgt nu
verder, dat de streep-puntlijn de aangelegde spanning v voorstelt.

We zien nu duidelijk in de figuur, dat deze v-lijn 90° vóórijlt op
de stroom i Omgekeerd kunnen we ook zeggen, dat de stroom i
90 na-ijlt op de aangelegde spanning w, relatief beschouwd blijft
dit immers volkomen hetzelfde.
Uit het bovenstaande volgt nu de belangrijke regel:
Sluit men op een ideeële zelfinductie een wisselspanning aan, dan
ontstaat er een wisselstroom, die 90° na-ijlt op de aangelegde
spanning.

Fig. 229 toont voor een ideeële spoel de fazeverschuiving tussen
v en i. Behalve de vectoriële voorstelling, is daarnaast ook nog
eens afgebeeld de voorstelling met sinuslijnen, die ontstaan uit de
draaiing der vectoren.
Met nadruk zij opgemerkt, dat een en ander werd afgeleid met
betrekking tot een ideeële zelfinductie; in dat geval is dus 99 gelijk
aan 90°. Heeft de spoel behalve zelfinductie L bovendien nog

1
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ohmse weerstand R, dan geldt het bovenstaande niet meer geheel.
De fazehoek wordt dan minder dan 90° en wel des te kleiner,
naarmate de ohmse weerstand R een grotere waarde bezit, in ver
gelijking tot de inductieve reactantie X^.

ooóoo

V

Fig. 229.
In de practijk doen zich echter veel gevallen voor, waarbij de R
van een spoel zéér klein is ten opzichte van
In die gevallen
is de fout, die men maakt, door in de berekening de R geheel
buiten beschouwing te laten, te verwaarlozen klein. Hoewel dus een
ideeële zelfinductie in werkelijkheid niet bestaat, komt men toch,
door deze geringe verwaarlozing, tot ongeveer dezelfde uitkomst.
Hoe de wisselstroom weerstand van een spoel berekend wordt,
waarvan de ohmse weerstand niet te verwaarlozen is, wordt hierna
besproken in § 89.

Evenals tevoren met betrekking tot de condensator werd opge
merkt, geldt ook voor de spoel, dat genoemde fazeverschuiving
van 90° niet op hetzèlfde tijdstip ontstaat, waarop de kring wordt
ingeschakeld, doch eerst een kort moment daarna. In het tijdsver
loop, dat hiertussen gelegen is, stelt zich (p geleidelijk op 90° in.
Deze overgangstoestand, die slechts uiterst kort duurt, is voor ons
echter van geen belang en we laten die daarom, evenals bij de
condensator, geheel buiten beschouwing.
De faze-toestand, zoals deze in fig. 229 weergegeven is, waarbij
dus v 90° vóór-ijlt op i, is voor een ideeële spoel de z.g. bedrijfstoestand. Hetzelfde geldt voor de faze-toestand, die in fig. 223 voor
een ideeële condensator werd afgebeeld; ook daar stelt deze de
bedrijfstoestand van de condensator voor.

Opmerking: Omdat de ervaring heeft geleerd, dat men zich, vooral
in den beginne, nog al eens vergist met de fazeverschuiving, die
door een spoel en die welke door een condensator veroorzaakt
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wordt, kan het misschien van nut zijn om het volgende ezelsbrug
getje te gebruiken. Hierin wordt alléén aangegeven, wélke van de
twee grootheden (v of i) vóór-ijlt op de andere.
Bij de spoel is het nl. de spanning die vóór-ijlt en men kan dit
gemakkelijk onthouden, omdat de woorden ,.spoel” en „spanning”
beide met „sp” beginnen. Wanneer men zich dit goed in het ge
heugen prent, dan behoeft men zich bij de condensator zeker niet
te vergissen, want daar geldt immers juist het omgekeerde.
Zou men echter de fazeverschuiving, die een condensator veroor
zaakt, op soortgelijke manier willen onthouden, dan kan men zich
bedienen van het woord „current” dat de Engelse vertaling is van
het woord „stroom”.
Zo is het dan bij de „spoel” de spanning” en bij de „condensator”
de „current”, die 90° vóór-ijlt.
Omdat, zoals uit het voorgaande gebleken is, een spoel de neiging
bezit, om de spanning 90° te doen vóór-ijlen op de stroom, zegt
men, ook in gevallen waarbij v minder dan 90° op i vóór-ijlt, dat
de kring een inductief karakter bezit of ook wel, dat deze zich
inductief gedraagt. Met deze uitdrukkingen bedoelt men dus niets
anders, dan dat van alle weerstanden, die zich in de kring be
vinden, de zelfinductie de grootste invloed op de fazeverschuiving
tussen v en i uitoefent.

Samenvatting:
Volgens de formule <!> = £•ƒ• 108, is het veld $ dat
door een stroom I veroorzaakt wordt, daarmede altijd
evenredig; een sinusvormige stroom veroorzaakt dus
in een spoel een sinusvormig veld, dat met die stroom
in-faze is.

Door de verandering van liet veld in een spoel, ont
staat er in de spoel een emk van zelflnductle. Deze
e: is niet het grootst als de flux maximaal is, maar
is het grootst op de momenten, dat Q> het snelst ver
andert. (Dit is dus als d>=nul).
Volgens de wet van Lenz is de e:, die een spoel in
zichzélf opwekt, steeds tegenfazig aan de spanning v,
die, van buiten af, op de spoel aangesloten wordt.

Sluit men op een spoei een wisselspanning aan, dan
ontstaat er een wisselstroom, die 90° op de aange
legde spanning na-ijlt; dit geldt alleen voor een ideeële
spoel. Heeft de spoel behalve zeihnductie ook nog
ohmse weerstand, dan is de fazeverschulving minder
dan 90° en wel is deze des te kleiner, naarmate R
groter is ten opzichte van X j,.
Als in een wisselstroomketen de stroom een hoek cp
na-ylt op de spanning, dan zegt men, dat die keten
zich „inductief” gedraagt.
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§ 86.

De stroom door een ze’finductie is een wattloze stroom.

In de beide voorgaande paragrafen werd er reeds op gewezen,
dat een spoel, waarvan de wisselstroomweerstand Xl bedraagt en
die een fazeverschuiving van cp = 90° veroorzaakt, slechts een z.g.
ideeële spoel kan zijn, dus een spoel, die absoluut geen weerstand
R bezit. Ook nu willen we weer van dezelfde gedachte uitgaan,
dus stellen we ons een spoel voor met uitsluitend „L” en zullen daar
bij nagaan, wat de stroom door zo'n spoel aan arbeid verricht.

Al dadelijk valt op te merken, dat, bij afwezigheid van R. ook
de warmteontwikkeling i2 • R achterwege blijft. Als er dus géén
warmteontwikkeling plaats vindt en we nemen aan, dat er tóch
energie aan de spoel toegevoerd wordt, dan moet die toegevoerde
energie zich op een andere manier openbaren. Dit is dan ook in
derdaad het geval en hierover werd reeds gesproken in § 62.
Het onderhavige geval onderscheidt zich echter van dat uit § 62
daarin, dat we de spoel hier zonder R veronderstellen, terwijl er
bovendien nu geen sprake is van een gelijkspanning maar van een
wisselspanning. -In hoofdzaak is echter hetgeen in § 62 behandeld
werd, ook op dit geval van toepassing.
Er werd daar nl. gezegd, dat bij het inschakelen van de gelijkstroombron, behalve de warmteontwikkeling I2 • R, die steeds blijft
doorgaan zolang ƒ aanwezig is, ook nog een kort moment (alléén
tijdens het ontstaan van het veld), een hoeveelheid arbeid door de
stroombron verricht wordt, ter verkrijging van het veld 4>. We
hebben deze laatste arbeidsvorm aangegeven met £•ƒ,•/-’ jouleen
noemden dit het arbeidsvermogen van het veld of de veldenergie.
In hoeverre dit alles toepasselijk is op het geval, dat we nu gaan
bespreken, is niet moeilijk in te zien. Het tot-stand-komen van de
gelijkstroom /, dus het aangroeien van nul tot de waarde ƒ, is hier
te vergelijken met de eerste kwart periode van de wisselstroom,
waarin die stroomsterkte aangroeit van nul tot imax.
Van warmteontwikkeling i2 • R kan nu natuurlijk geen sprake zijn,
want onze spoel bezit immers geen R. Daarentegen wordt wél de
arbeidsvorm ^•A*z2 door de wisselstroombron geleverd, want dit
is de arbeid, die verricht moet worden om het veld te vormen.
Hiervóór en in § 62 werd er reeds op gewezen, dat deze arbeid
alléén tijdens het ontstaan van het veld door de stroombron ge
leverd wordt. Met betrekking tot fig. 2T1 is dit dus in het tijdvak
van t0 tot t,, waarin het veld toeneemt van nul tot
In de daarop volgende kwart periode, dus van £, tot t7, neemt
het veld weer af van &max. tot nul en daarbij gebeurt er iets bij
zonders. Het arbeidsvermogen ^•L*i2, dat in het veld van de
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spoel opgehoopt zit, komt dan nl. weer vrij en keert van de
spoel naar de energiebron terug. Feitelijk wil dit zeggen, dat ge
durende dit tijdsverloop de spoel de energiebron of generator is
en de eigenlijke energiebron of generator, als motor draait op de
vrijkomende veldenergie.
Wederom komt hier, evenals bij de condensator, het begrip ivattloze-energie voor den dag. Er vindt nl. geen energie-verbruz/c plaats,
want de arbeid, die in de eerste kwartperiode aan de spoel werd
toegevoerd, wordt in de volgende kwartperiode weer door de
spoel teruggegeven. Hetzelfde herhaalt zich iedere volgende
periodehelft, waarbij alle tekens der electrische grootheden telkens
omkeren.
Een en ander komt dus hierop neer, dat, wanneer we een ideeële
zelfinductie aansluiten op een wisselstroommachine, deze machine
om de kwart periode als generator en als motor zal draaien. Daar
bij krijgt de machine, op de momenten, dat deze als motor draait,
telkens zoveel energie van de spoel toegevoerd, dat dit juist vol
doende is om er in de tussenliggende tijdvakken (als generator
werkende) zichzelf mee te kunnen aandrijven. (Let wel, we ver
onderstellen zowel de spoel als de machine en de verbindingsdraden
enz. geheel zonder verliezen!).
Evenals bij de condensator (fig. 224) kunnen we ook bij de spoel
het begrip „wattloze energie” practisch aantonen, door in een kring,
waarin zich een ideeële zelfinductie bevindt, een wattmeter op te
nemen; deze zal dan in het geheel geen uitslag geven.
Ter verduidelijking van dit ex
w
periment is fig. 230 getekend,
waarin naar willekeur een ohmse
weerstand R óf een ideeële zelf
inductie
L op een wisselstroomO
generator kan worden aange
O L
sloten. Bovendien zijn in de
r
kring, behalve een wattmeter,
Fig. 230.
ook nog een voltmeter en een
ampèremeter opgenomen.
Verder zullen we aannemen, dat de frequentie en de klemspanning
van de generator constant zijn en dat de AT van de spoel, bij deze
frequentie, even groot is als R, b.v. beide 287,5 n.
Stel nu, dat de dynamo een klemspanning bezit van 230 V, dan
zal, met de schakelaar naar links (op contact 1), de ampèremeter
v
230
aan wijzen: i =■ —
A. De voltmeter wijst blijvend

IE

■
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230 V aan, dus ook als de schakelaar open staat. Het energie
verbruik, dat nu door de wattmeter aangewezen wordt, bedraagt
JF = v. i = 230 • 0,8 = 184 W.
Dit laatste wil dus zeggen, dat de generator op dit moment een
tegenstand ondervindt, overeenkomstig een energie van 184 W
en deze tegenstand moet door de aandrijvende stoommachine over
wonnen worden, die daarbij een mechanische energie van
pk ontwikkelt.

Er is dus, bij belasting met ohmse

weerstand, inderdaad sprake van een wattverbruik. Zoals we
reeds zeiden, wordt om die reden de stroom, die door R vloeit,
een wattstroom (itu) genoemd.
Plaatsen we daarna de schakelaar naar rechts (op contact 2), dan
zal, daar Xl evenals R óók 287,5 ft is, de ampèremeter wederom
een stroomsterkte aanwijzen van 0,8 A en ook de voltmeter blijft
rustig op 230 V staan (R, van de dynamo is verwaarloosd). Ogen
schijnlijk is dus het energieverbruik wederom 184 W, maar inplaats
daarvan wijst de wattmeter in het geheel niets aan. Uit dit laatste
volgt,’ dat er geen verbruik plaats vindt.
Men zou zich hiervan, evenals bij de condensator (fig. 224), ook
nog op een andere manier kunnen overtuigen, nl. door de dynamo
me.t de hand aan te drijven en dan de schakelaar — onder het
draaien — van stand 1 in stand 2 over te schakelen. Met de
schakelaar in stand 1 zal men dan een energie te verrichten hebben
van 184 W, doch zodra de schakelaar overgezet wordt in stand
2, voelt men plotseling alle tegenstand verdwijnen en behoeft
men dus in het geheel geen energie (watts) meer te ontwikkelen.
Vandaar, dat men ook hier spreekt van een ivattloze energie, die,
evenals bij de condensator, uitgedruikt wordt in volt-ampère (VA).
In ons geval is dus die wattloze energie (de veldenergie van de
spoel) gelijk aan 184 VA.
Afgezien van de arbeid, die verricht moest worden om de eerste
maal het veld in het leven te roepen, wordt er daarna dus in het
geheel geen arbeid meer door de dynamo verricht. De stroom, die
in zo’n geval in de kring vloeit en die met een ampèremeter meet
baar is, noemt men daarom een wattloze stroom (afgekort met
Uit dit alles is gebleken, dat men,
niet constateren kan of de stroom,
stroom dan wel een wattloze stroom
dien nog een wattmeter nodig.
Gebruik makende van hetgeen in §

énkel met een ampèremeter,
die deze aanwijst een watt
is. Daartoe heeft men boven

85 over de stroom door een
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ideeële zelfinductie gezegd werd, nl. dat deze 90° na-ijlt op de aan
gelegde spanning, kunnen we dit nu ook uitdrukken door te zeg
gen, dat een stroom, die 90J na-ijlt op de spanning, een wattloze
stroom is. Overeenkomstig hiermede dienen we dus onder een
wattloze energie te verstaan, het product van een wisselspanning u
en een wisselstroom i, waartussen 90° fazeverschuiving bestaat.
Mede in verband met de weerstand R kunnen we de begrippen
„wattloze stroom” en „wattstroom” nu als volgt definiëren:
Een wattloze stroom is een stroom, die 90° vóór- of 90° na-ijlt
op de spanning.
Een wattstroom is een stroom, die in-faze is met de spanning.

Al spoedig zal gaan blijken, dat in een wisselstroomketen de faze
verschuiving tussen de stroom i en de spanning v niet altijd 90°
of 0° behoeft te zijn, maar dat de fazehoek <P ook tussen 0° en
90° in gelegen kan zijn. Dit is nl. het geval, wanneer in een kring,
behalve zelfinductie L of capaciteit C, zich bovendien nog ohmse
weerstand R bevindt. In zo’n geval denkt men zich de stroom i
opgebouwd uit twee delen, die met de naam „componenten” aan
geduid worden. Men kiest deze delen zo. dat er één in-faze is met
de spanning ; dit deel wordt de „watt-component”, van i genoemd.
Het andere deel maakt met de spanning een fazeverschuiving van
90° en men noemt dit deel daarom de „wattloze component” van i.
Een dergelijke bewerking noemt men het „ontbinden” van een'
stroom in een watt-component ilv en in een wattloze component iwi.
Hierover meer in § 90.

Samenvatting:

Wanneer men een zelfinductie aansluit op een wiseelstroombron, dan wordt de arbeid, die door de energie
bron verricht werd, om het veld in de rpoe! te ver
oorzaken, door die spoel niet verbruikt, maar blijft
in de kring aanwezig en wordt telkens uitgewisseld
tussen de energiebron en de zelfinductie.
In verband hiermede neemt men het product van de
stroom en de spanning in een kring, waarin uitslui
tend zelfinductie voorkomt, een „wattloze energie”.
Een wattmeter recgeert op deze wattloze energie in
het geheel niet. De stroom door een enkele zelfinductie
wordt dienovereenkomstig een „wattloze stroom” ge
noemd.
Omdat een stroom en een spanning, die 90° fazever
schuiving bezitten, nieft voortdurend watts ontwik
kelen, kan het product vaa dez® v en i ook niet in
watts of pk uitgedrukt worden. Men drukt daarom
deze energie uit in vclt-ampère (VA).

Men definieert een „wattstroom” als een stroom, die
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in-faze is niet de spanning; een „vvattloze stroom” als
een stroom, die ten opzichte van de spanning, 90°
vóór- of na-ijlt.
Een stroom, die ten opzichte van de spanning een
hoek cp vóór- of na-ylt, welke tussen 0° en 90° in
gelegen is, kan men ontbinden in een watteomponent
ia- en een wattloze component itvi.
§ 87.

Zelfinductie, capaciteit en ohmse weerstand in serie in
een wisselstroomkring. Spanningsdeling.

In de vorige paragrafen werd het gedrag van een spoel en een
condensator voor de wisselstroom uiteengeze t, waarbij van de ver
onderstelling werd uitgegaan, dat dv spo* 1 uitsluitend zelf
inductie en de condensator uitsluitend capaciteit zou be
zitten.
De werkelijkheid is enigszins anders. Die leert ons, dat b.v. een
spoel, behalve zelfinductie L, ook altijd nog weerstand R en capa
citeit C bezit. Weliswaar behoeft de invloed van die spoelweerstand (Ksj.) en die spoelcapaciteit (C.s7,) niet altijd groot te zijn,
maar in geen geval is het geoorloofd, dat we hierna R sp en Csp
stééds blijven verwaarlozen.
Met de condensator is het precies zo gesteld; ook die heeft, behalve capaciteit, nog weerstand R en. als we het gehéél juist willen
beschouwen, bovendien nog zelfinductie /.. Intussen leert ons de
ervaring, dat we de zelfinductie van een condensator vrijwel steeds
buiten beschouwing mogen laten, omdat die. in verband met de
gebruikelijke uitvoeringen der condensatoren, vrijwel steeds te ver
waarlozen klein is; in elk geval bij lage frequenties.

Al eerder werd opgenierkt, dat de verliesweerstand van een spoel
schematisch voorgesteld mag worden, alsof deze met de spoel in
serie geschakeld stond, terwijl de spoelcapaciteit zich doet gevoelen
als een condensator parallel aan de spoel. Ook voor de conden
sator geldt, dat zijn verliesweerstand (denkbeeldig) als een kleine
sez/eweerstand voorgesteld mag worden
Wanneer we nu bij de spoel de parasitaire capaciteit en bij de
condensator de parasitaire zelfinductie voorlopig buiten beschou
wing laten, dan blijkt een spoel altijd te kunnen worden voorge
steld door een sierieschakeling van een L en een R en een condensator door een sierieschakeling van een C en een R. Verwaarlozen
we nu bovendien nog de verliesweerstand van de condensator
(wat vrijwel steeds toelaatbaar is), dan blijkt, dat een spoel en een
condensator, in serie, voorgesteld mogen worden als een serieschakeling van een R. een L en een COosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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Een serieschakeling kenmerkt zich altijd daardoor, dat de betref
fende onderdelen van de schakeling alle door dezelfde stroom
doorlopen worden. In ons geval is dit een ivisse/stroom, die we
aanduiden met 1. Verder vindt er bij serieschakeling altijd spanningsdeling plaats. Hiermee wordt bedoeld, dat de spanning,
waarop alle weerstanden tezamen aangesloten zijn, zich over deze
verdeelt.
Wanneer we het oog gevestigd houden op de serieschakeling
van een ohmse weerstand, een zelfinductie en een capaciteit, dan
zijn die weerstanden, waarover de spanning zich verdeelt,
respectievelijk gelijk aan R, .\ / en
Voor de delen der totale
spanning u, die aan de klemmen van R, /. en C optreden, zullen
we hierna de aanduidingen vu, v/ en
gebruiken. (Lees dit goed!
„v/;” betekent niet „p maal R". maar: ,,de v, gemeten aan de
klemmen van R”; de kleine 1:, 1. en c stellen dus slechts een in
dex voor).
In fig. 231 is een en ander
vin beeld gebracht, waarbij
de deelspanningen onder
de overeenkomstige weer
standen zijn aangegeven,
Xc
/?
XL
terwijl de totale (onver
l-ojiji
deelde) spanning met v
is aangeduid.
—
H---Op elk der deel-spanFig. 231.
ningen is nu toepasselijk,
hetgeen in de vorige para
grafen over de fazeverschuiving werd gezegd. Dit komt dus hierop
neer, dat de spanning vu, aan de klemmen van de ohmse weer
stand, in-faze is met de stroom i; dat de spanning v^, die aan de
klemmen van de spoel optreedt, op de stroom i een hoek 9? = 90°
vóór-ijlt, terwijl de spanning u<: aan de klemmen van de conden
sator, een hoek (p = 90° op
t
i
de stroom na-ijlt.

»r

VL

a

b
Fig. 232.

c

Wanneer we nu al deze
spanningen eens vectorieel
voorstellen ten opzichte
van de gemeenschap
pelijk e n stroom i, dan
krijgen we respectievelijk de
figuren 232 a, b en c. Daar
in zijn de lengten van de
spanningsvectoren
geheel
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willekeurig gekozen. Dit was ook niet anders mogelijk, want de
ohmwaarden van R, X/ en Xc zijn niet gegeven, zodat de onder
linge verhouding van de lengten der p-vectoren evenmin bekend
is. Het geval is dus zo algemeen mogelijk beschouwd.
Wel merken we op, dat alle /-vectoren even lang getekend zijn.
Eigenlijk is dit vanzelfsprekend, want ze stellen alle dezelfde stroom
voor. (Bij serieschakeling is er immers slechts sprake van één enkele
stroom /.)
Dit feit, dat in elk dezer diagrammen de i vector steeds dezèlfde
stroom vertegenwoordigt, biedt ons de mogelijkheid, om fig. 232
eenvoudiger voor te stellen.
Deze vereenvoudiging komt hierop neer, dat we inplaats van de
/-vector driemaal te tekenen kunnen volstaan, met deze slechts
éénmaal te tekenen. Hoe dit mogelijk is blijkt uit het volgende.
We kunnen nl. fig. 232c (denkbeeldig) opnemen en deze zo boven
op fig. 2326 leggen, dat de beide /-vectoren elkaar volkomen
bedekken en we dus slechts één /-vector te zien krijgen. Dit
geeft dan fig. 233a.
Nu kunnen we nóg een stap verder gaan, door de laatstverkregen
l

VR

a

b
Fig. 233.

figuur (233a) weer óp fig. 232a te plaatsen, en wel zo, dat de /-vec
toren elkaar opnieuw bedekken. We houden dan tenslotte fig.
2336 over.
Dit laatste diagram toont ons nu duidelijk, dat ten opzichte van
de gemeenschappelijke stroom i, de spanning p/_ 90° vóórijlt, p/; daarmede in-faze is en vc 90° daarop na-ijlt.

Omdat de drie laatstgenoemde spanningen p/_, p/,* en pz. de delen
zijn, waarin de aangelegde spanning p zich over de serieschakehng
van R, L en C (fig. 231) verdeelt, moet omgekeerd ook gelden,
dat door optelling van p/., p/z en p<;, de onverdeelde spanning p
weer teruggevonden wordt.
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Vanzelfsprekend mag deze optelling niet algebraïsch geschieden,
want vc, vu en V( hebben niet alle dezèlfde faze. De optel
ling moet meetkundig geschieden, waarbij dus rekening gehouden
moet worden met de fazeverschuiving, die de spanningsvectoren
onderling bezitten.
Over meetkundige optelling werd reeds gesproken in § 78, waarbij
tevens een voorbeeld werd uitgewerkt (zie fig. 205), dat veel ge
lijkenis vertoont met het onderhavige geval. Het verschil in beide
gevallen is dit, dat van de twee tégenfazige vectoren in fig. 205,
de rechter langer was dan de linker, terwijl in dit geval (fig. 233)
de linker vector langer is dan de rechter.
Waardoor wordt die lengte bepaald, zou men kunnen vragen.
Natuurlijk door de grootte van A'/ en A'c- Is Xi, groter dan
Xdan is vi ook groter dan v<. en wordt in fig. 233 de linker
vector langer dan de rechter. Is daarentegen A\. groter dan X/_,
dan vindt het omgekeerde plaats en wordt de naar rechts gerichte
vector langer dan de naar links gerichte. Welk verschil in uit
komst dit oplevert, zal hierna blijken.
Volgen we de eenvoudigste bewerking (zie fig. 205c), dan moeten
we eerst de tégenfazige vectoren u/, en vc van elkander aftrekken,
Het verschil is dan vl — v<. (want v/. > vc) en dit ijlt 90° vóór
op i. Daaruit ontstaat fig. 234, waarin nog slechts
t
twéé spanningsvectoren voorkomen, die lood
recht op elkaar staan. De optelling van deze
laatste twee vectoren geschiedt op de bekende
manier, volgens het parallelogram van krachten.
De constructie is uitgevoerd in fig. 235, waarbij
de resultante van vu en (vl-—vc) is aangeduid
met v. Deze is dus blijkbaar de gevraagde on
24-2^
verdeelde spanning v uit fig. 231, waarop de
serieschakeling van R, L en C aangesloten staat.
Fig. 234.
Een dergelijke figuur, die alle in een kring werk
zame spanningen in grootte en richting, ten op
zichte van de stroom, weergeeft, noemt men een
l
spanningsdiagram. Een spanningsdiagram heeft
natuurlijk altijd betrekking op een ser/eschakeling, want alleen daarbij vindt spannznpsdeling
plaats. (Denk aan de potentiometer of spannings»R
deler). De serieschakeling in fig. 231 is óók een
potentiometer, maar één, waarbij de spanningsdeling niet zo zonder meer uit de weerstandsver^L-^C
houding volgt. In géén geval is op deze schake
Fig. 235.
ling form. 14 toepasselijk, ook niet, wanneer men
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daarin de termen R,. R., en R3 vervangt door R, Xl en Xc', dit
komt door de optredende fazeverschuivingen. De manier, waarop
men in dit geval de spanningsdeling berekenen moet, wordt in deze
en de volgende paragraaf nader toegelicht.
Al dadelijk blijkt ons uit fig. 235 het nut van deze grafische be
werking, want de hoek, die daarin ontstaan is tussen de p-vector
en de /-vector, stelt immers de fazeverschuiving voor, die er tussen
de aangelegde spanning v en de stroom i bestaat. We hebben deze
hoek in de figuur met 9? aangegeven.
Overeenkomstig de richtingen der vectoren dienen we dus in dit
geval te zeggen, dat de spanning v een hoek 9? vóór-ijlt op de stroom
i, hetgeen, in verband met de opmerking aan het slot van § 85, be
tekent, dat deze kring (serieschakeling van R, L en C)
Q een inductief
karakter bezit.
Men ziet gemakkelijk in, dat dit inductieve karakter ontstaan is,
doordat vi. groter is dan vc. of, wat hetzelfde is, omdat A'l groter
is dan \\,. Zou nl. het omgekeerde plaats gevonden hebben, dus
was A\- grooter geweest dan A’/_ en daarmede vc groter geweest dan
v, dan zou het verschil van deze twee tegenfazige spanningen
niet aangeduid moeten worden met vi.— vc, doch met vc—v^.ln
dat geval had men de verschil-vector in fig. 234 niet naar links
maar naar rechts, moeten tekenen,
t
t
zoals dit aangegeven is in fig. 236a,
waarbij de lengte der vectoren weer
geheel willekeurig gekozen is.

De meetkundige som van de beide
spanningsvectoren levert nü een span
ning v op. die een hoek (p na-ijlt op
de stroom i. Derhalve is het gedrag
van de serieschakeling nu niet induc
^c- "L
tief, maar capacitief. Immers, inplaats
van te zeggen dat v een hoek cp na
b
a
ijlt op i, kunnen we ons ook uit
Fig. 236.
drukken door te zeggen, dat i een
hoek <p vóór-ijlt op v en overeenkomstig de opmerking, die hier
over aan het slot van § 83 en § 86 gemaakt werd, is een voor
ijlende stroom het kenmerk voor een capacitief gedrag.

„R

Vr

□__

Het practische gebruik van de hiervóór aangegeven constructies
komt hierop neer, dat men. indien vu, vj. en vc gegeven zijn, daar
uit op de aangegeven manier de grootte en de richting van
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de totale spanning r kan afleiden. Natuurlijk moet men daarbij
alle vectoren ,,op schaal” tekent n om de gemeten lengte van de
resulterende spanningsvtctor weer te kunnen herleiden in ,,volts”.
(Over de keuze van deze schaal werd reeds het een en ander ge
zegd in § 79.) Men bepaalt tenslotte de grootte van de hoek cp,
tussen v en i. door deze met een gradenboog te meten.
Met deze bewerking is aangetoond, hoe men uit twee spanningsvectoren, waarvan er een in-faze is met Z en een loodrecht
staat op /. een resu/ferende spanningsvector p construeert, die te
zamen met de /-vector een hoek 7 maakt, welke tussen 0° en 90°
in gelegen is 11< t spreekt echter vanzelf, dat ook de omgekeerde
constructie mogelijk moet zijn Hiermee bedoelen we, wanneer in
een bepaald geval een spanning p en een stroom Z gegeven zijn
en de fazeverschuiving tussen deze p en / is bekend, dan kan men
die spanning en stroom vectorieel tekenen, zo, dat ze de gegeven
hoek insluiten en dan kan men die spanning „ontbinden” in twee
componenten, waarvan er een in de richting valt van Z en
een loodrecht staat op Z.

Hoe die ontbinding geschiedt, volgt eigenlijk reeds uit de figuren
235 en 2366, want men heeft daarbij niets anders te doen, dan de
omgekeerde constructie uit te voeren.
Na de p-vector en de /-vector getekend te hebben, trekt men van
uit het eindpunt van de p vector (A in fig 237) twee hulplijnen,
één loodrecht op de Z-vector en één evenwijdig aan de i- vector,
Deze hulplijnen zijn, voor een geheel willekeurig geval, respectievelijk aangegeven met AB en met AC Daarna richt men in het
hoekpunt O een loodlijn op en trekt deze door tot aan de laatstgenoemde hulplijn. In dit geval zijn dan OB en OC
de componenten waarin men de p-vector ontbonden
heeft.
Gebruik makende van hetgeen in § 83 en § 86 gezegd
A
werd over een stroom en een spanning, die respectievelijk
in-faze met elkaar zijn en 90° met elkaar fazeverschuiving
bezitten, geeft men de ontbondene OB, die in de richting
van de Z-vector valt, als de „watteomponent” van de
spanning aan; de ontbondene OC, die loodrecht op de
Z-vector staat, noemt men de „wattloze component” ven C ----- ^0
de spanning.
Fig. 237
Bij een inductief gedrag van de kring, ijlt de watt
loze component van de spanning 90° vóór op de stroom (fig. 237);
bij een capacitief gedrag daarentegen 90° na (fig. 2366).
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Uit bovenstaande constructie volgt onmiddellijk, dat de grootte
van de wattcomponent en van de wattloze component geheel en
al afhangen van de fazehoek <j>. Is b.v. rp gelijk aan 45°, dan zijn
de wattloze en de wattcomponent precies aan elkaar gelijk. Hoe
groter hoek <p is, des te groter is de wattloze en des te kleiner
de wattcomponent. Als
gelijk is aan 90°, is er in het geheel
geen wattcomponent meer aanwezig! Vergelijk dit met hetgeen in
§ 82 en § 85 over de fazeverschuiving gezegd werd, die een ideeële
zelfinductie en capaciteit veroorzaken.
Dezelfde constructie, die we hiervóór aangegeven hebben, om uit
de gegevens v/;, vi, en v<; de totale spanning v af te leiden, geldt
natuurlijk ook voor het geval, dat in de kring de capaciteit C of
de zelfinductie L ontbreekt. In het eerste geval heeft men dan
alleen met de spanningsvectoren vu en v/. te maken; in het tweede
geval alleen met de vectoren vu en vc. In die gevallen laat men
dan de derde vector eenvoudig buiten beschouwing
Het geval, dat een kring alléén C en L bevat, is zuiver theoretisch
en komt practisch niet voor.

Wanneer men op de omschreven manier de grootte van de re
sulterende spanning v uit de afzonderlijke spanningscomponenten
bepaald heeft, dan kan met de wet van Ohm, door deling van i
op v, de weerstand berekend worden, die de serieschakeling
van R, L en C aan de wisselstroom biedt.
Met deze weerstand bedoelen we de vervangingsweerstand van
R, X/. en X<: tezamen, dus een denkbeeldige weerstand die daar
voor in de plaats gesteld kan worden, zonder dat de stroomsterkte
en de fazeverschuiving er door veranderen.
Een dergelijke vervangingsiveerstand van een aantal ivisselstroomtveet standen, geeft men algemeen aan met de naam ,,impedantie"
(Lat.: „impedire” — „verhinderen") en gebruikt hiervoor de letter
Z. Met „algemeen" bedoelen we, dat de aanduiding „Z” gebruikt
wordt voor iedere willekeurige serie-, parallel- of gemengde schake
ling van wisselstroomweerstanden.
Voeren we deze letter voortaan in, dan kunnen we voor de ivet
van Ohm voor wisselstroom schrijven:
V

‘=z

81

Deze formule geldt altijd, want Z is de algemene benaming voor
de totale wisselstroomweerstand, ongeacht wat er zich in de kring
bevindt. In verband hiermee dienen we dus de formules 70, 71 en
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74 als bijzondere gevallen te beschouwen, omdat daarbij
slechts één enkele weerstand of reactantie in de kring voorkomt.
Heeft men. overeenkomstig form. 81, door deling van i op v, de
grootte van de impedantie Z gevonden, dan wordt ten slotte het
„karakter” van deze impedantie bepaald door de fazeverschuiving
tussen v en i. In verband hiermee geldt, dat Z zich inductief ge
draagt, als v vóór-ijlt op i. terwijl men zegt, dat Z een capacitief
karakter bezit, als i vóór-ijlt op u.

Samenvatting:
Sluit men een ohmse weerstand, een zelfinductie en
een capaciteit in serie op oen wisselspanning aan, dan
vindt er spanningsdeling plaats. Van de deel-spanningen is v/( in-faze met de stroom; v/_ ijlt 90° op
de stroom vóór en Vc ijlt 90° op de stroom na.
De grootte van de fazehoek tussen v en i wordt be
paald door de lengte der vectoren vu en (V£—
óf (v. —vi, )• Hoe groter vu is ten opzichte van het
verschil der beide andere vectoren, des te kleiner is
hoek </ ; in het omgekeerde geval zal cp steeds méér tot
90 gaan naderen, naarmate (v/, Vc) óf (yc—Vz.)
groter is ten opzichte van vu.

Wanneer de grootte van een wisselspanning en de
fazehoek tussen deze en de stroom bekend zyn, kan
men die spanning ontbinden in twee componenten,
waarvan er een in de richting van i valt en een lood
recht op i staat. De eerste is de wattcomponent, de
laatste is de wattloze component van de totale span
ning.

Onder „impedantie” verstaat men de vervangingsweerstand van een aantal wisselstroomweerstanden.
Deze wordt aangeduid met „Z”.
De wet van Ohm voor wisselstroom zegt, dat de wis
selstroom i gelijk is aan het quotiënt van de wissel
spanning v en de impedantie Z.

Het karakter van een impedantie wordt bepaald door
de fazeverschuiving tussen v en i. IJlt v vóór op i,
dan is Z inductief; ijlt i vóór op v, dan is Z capacitief.
§ 88.

Spann ingsdriehoek.

In de vorige paragraaf werd besproken, hoe een spanning v zich
over een serieschakeling van /?, A en C verdeelt (fig. 235). Het
verband, dat daarbij tussen de lengten der spanningsvectoren en
de grootte van hoek •/ tot uiting komt, wordt duidelijker, wanneer
men de in die figuur voorkomende rechthoekige driehoek, die hoek <p
bevat, eens op zichzélf beschouwt.

425

In fig 238 is deze driehoek afzonderlijk afgebeeld. waarbij hij tevens
een kwart slag rechtsom gedraaid is en. ter wille van de duidelijkheid, iets groter getekend is. De rechthoekszijde tegenover hoek cp
(p/
pc) is hierbij dezelfde als de horizontale
stippellijn in fig. 235. immers, die is weer even
lang als de daaronder parallel lopende vector
(pc — v c).
l>
Onze driehoek is dus een rechthoekige driehoek,
I
waarbij de hoek cp ingesloten wordt door de
totale spanning (p) en de w a 11 c o m p o n e n t
(p/{) van de totale spanning, terwijl de wattloze
£
component (p/_
pc ) tegenover hoek cp gelegen is.
Zo’n driehoek, waarvan alle zijden spanningen
Fig. 238.
voorstellen, zullen we in het vervolg aangeven
met de naam ,,spanningsdriehoek,'.
Voor ons is de spanningsdriehoek van belang, omdat men daaruit,
beter dan op een andere manier, het verband „ziet”, dat er bestaat
tussen de verschillende deel-spanningen en de fazeverschuiving
(tussen de stroom en de onverdeelde spanning). Immers, de hoek cp
in de spanningsdriehoek, die wordt ingesloten door de zijden v en
p/r, is dezelfde als de fazehoek cp tussen v en i in fig. 235.
Als men in de spanningsdriehoek de richting van de /-vector zou
willen aangeven, dan moest die daarom samenvallen met de lijn p/j,
dus met de wattcomponent van de totale spanning.
We zien nu duidelijk, dat hoe groter p/j is ten opzichte van
vi -vc, des te kleiner wordt hoek </?, dus des te klei ner wordt
de f a z e v e r sc h u i v i n g tus
sen p en i. In fig. 239 is dit
Zy
I
aangetoond,
aangetoond
. door twee drieI
/
hoeken met elkaar te verge<r n
lijken. In beide driehoeken is
de vector p
p/_/_ vc even lang,
Fig. 239.
In gedachte moet men
i
zich dus
de z-vector horizontaal getekend denken.
Dat de fa ze erschuiving groter wordt, naarmate bij eenzelfde waarde van p/f. het verschil tussen p/_ en pc groter is,
toont fig. 240. Daarin worden twee driehoeken met elkaar vergeleken, waarvan de zijden p/j even lang zijn.
In woorden uitgedrukt luidt dus het bovenstaande, dat in een kring
de fazeverschuiving tussen p en i des te kleiner zal zijn, naarmate
het ohmse spanningsverlies groter is ten opzichte van het
verschil van het inductieve en capacitieve spannings
verlies. In het omgekeerde geval neemt cp toe.
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1 evens toont ons de figuur, dat met betrekking tot één bepaalde
kring, de fazeverschuiving tussen v en vu, of wat hetzelfde is tussen
v en i, nooit gróter kan tvorden
dan 90°. In het uiterste geval,
als vu te verwaarlozen klein is,
wordt 9? nagenoeg gelijk aan
90°. Omdat het begrip „ver
waarlozen” in dit verband nog
I
al rekbaar is, kan men zich
I
daarvan het beste een denk
__
beeld vormen door zélf een
paar driehoeken te tekenen,
alle met dezelfde basis, doch
Fig. 240.
met verschillende lengten der
staande rechthoekszijden. Men zal dan meten, dat 9' reeds gelijk
wordt aan circa 89c, als v/; en v/_ — v<: zich ongeveer verhouden
als 1 : 57.
Met betrekking tot het eerder genoemde „karakter” van een kring,
zien we in de spanningsdriehoek, dat de hoek 9? bóven de vu lijn
(in fig. 238 t/m. 240) komt te liggen, als vi gróter is dan vc. In
dat geval gedraagt de kring zich inductief', want zoals uit fig. 235
te zien is, ijlt dan v vóór op i
Zou daarentegen vc gróter dan v/, geweest zijn,
dan was het verschil van deze twee tegenfazige spanningen niet gelijk aan p/, — vc. maar
17~
aan vc — v/.. In fig. 236a komt dit tot uiting,
doordat de vector die dit verschil voorstelt,
niet naar links, maar naar rechts getekend
V
I
moet worden. (Vergelijk dit met fig. 234). Daar
door gaat fig. 235 over in fig. 2366 en daaruit
laat zich dan, op dezelfde manier als dit met be
trekking tot fig. 235 geschiedde, een spannings
driehoek afleiden, die, een kwart slag rechtsom
Fig. 241.
gedraaid en voor de duidelijkheid wat vergroot,
is afgebeeld in fig. 241.

Het inductieve of capacitieve gedrag van een kring komt dus in
de spanningsdriehoek tot uiting, door de ligging van hoek rp. Valt
cp bóven de p/j-lijn, dan ijlt v vóór op i en gedraagt de kring
zich inductief; valt daarentegen cp ónder de v/j-lijn, dan ijlt i vóór
op v en gedraagt de kring zich capacitief. (Natuurlijk geldt dit
laatste alléén, wanneer men de driehoeken tekent in de stand, zo
als ze zijn afgebeeld in de figuren 238 en 241). Tekent men de
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driehoeken daarentegen in een geheel willekeurige stand, dan moet
men. ter herkenning van het gedrag der schakeling, letten op de
verschil-vector. Is deze aangeduid met p/,— vc, dan gedraagt de
kring zich inductief; in het omgekeerde geval (p<;
pl), is het
gedrag capacitief.
Men kan het verband dat er tussen de spanningen p, ui: , ui. en vc:
bestaat, behalve op deze grafische constructieve manier, ook nog
wel anders vastleggen. Hiertoe passen we op de spanningsdriehoek
uit fig 238 de stelling van Pythagoras*) toe. Volgens deze stelling
is: v- — uii 2 -f- (pz. -vc)2 en daaruit leiden we voor de totale (on
verdeelde) spanning v uit fig. 231 af, dat:

v — lXy/f 2 -|- (p/.

vc.)2

82

Met betrekking tot fig. 241 vinden we op dezelfde manier voor
de totale spanning v een soortgelijke vorm, echter met dit verschil,
dat de term tussen de haakjes niet luidt p/, — vc maar vc
p/..
Dit is dus ook hier het kenteken van een inductief, respectievelijk
een capacitief gedrag van de serieschakeling.
Bestaat de serieschakeling uit slechts twéé weerstanden, dan is
daarop form. 82 eveneens van toepassing en men heeft dan niets
anders te doen dan de niet-aanwezige spanning gelijk aan nul te
stellen. Zo luidt dus form. 82. met betrekking tot een serieschake
ling, die uit R en /, bestaat: v — |Xp/z2 -f- ui 2 en voor een serie
schakeling, die uit R en C is samengesteld: u — [/vu2 -|- vt:2.
Een bijzonder geval doet zich voor bij de serieschakeling van /,
en C (zónder R) Dit geval is dus zuiver theoretisch! Men krijgt
dan: v
vc - p/J2 of wat hetzelfde is: p
p/.
vc, respec
tievelijk: p -- vc
ui Voor dit ideeële geval kan vanzelfspre
kend geen driehoek getekend worden, het wordt figuurlijk alleen
door een rechte lijn voorgesteld.

Voorbeeld.
Wanneer in fig. 231 aan de klemmen van de spoel een spanning
optreedt van 130 V, aan de klemmen van de condensator 190 V en
aan die van de ohmse weerstand 80 V, hoe groot is dan de totale
spanning, waarop deze serieschakeling aangesloten staat? Wat is
het gedrag van deze schakeling ?

Oplossing.
Geg.: vi. = 130 V; v(;=190V; v/f==80V.

•) Zie hiervoor aanhangsel.

Gevr.: v.
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Wanneer men geen kennis genomen had van de inhoud van deze
paragraaf, dan zou men zeer zeker geantwoord hebben: „Bij serieschakeling is de totale spanning gelijk aan de som der spanningen,
dus v = 130 -f- 190 -f- 80 = 400 V”.
Echter is ons nu bekend, dat deze optelling anders geschieden moet.
V/ en v<. zijn nl. tègenfazige spanningen en moeten derhalve van
elkaar worden afgetrokken. Dit levert op, daar vc > vj., vc — vc =
190 — 130 = 60 V. Deze spanning ijlt op de stroom 90° né,.
Dit gevonden verschil van 60 V moet nu volgens, form. 82, bij vu
„meetkundig” opgeteld worden. We vinden dan, dat:
V = v/f2 4- '(V/7— TT;) 2 = 80- 4- 602 = l/6 400 4- 3 600
10 000 =
= 100 Volt.
Het gedrag van deze serieschakeling is capacitief, want vc > vi„.
Opmerking: Het verdient aanbeveling, dat men de bovenstaande
opgave ook constructief uitwerkt (met een spanningsdriehoek) en
het ,.gemeten” resultaat vergelijkt met het „berekende”.
Ook de grootte van de fazeverschuiving is uit vp, ui en vc te
berekenen. Uit de spanningsdriehoek volgt nl. dat:

sin cp =

Vj. — V<:
V

vu
en cos cp — —
v
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Toegepast op het bovenstaande voorbeeld, levert dit voor de faze...
vl{
80
— 0,8.
verschuiving op: cos cp = ■

Met cos cp — 0,8 komt een / cp overeen van circa 36°. (Zie tabel
in aanhangsel). Klopt dit met de hoek cp, die bovengenoemde „con
structieve” oplossing opleverde?
Uit form. 83 kunnen we weer afleiden, dat:
VL

V( = u • sin cp en t>/{ = u . cos cp

83a

Wanneer men deze formule toepast op hetgeen in de vorige para
graaf gezegd werd over de ontbinding van een spanning u, in
een wattcomponent die in-faze is met i en een wattloze component,
die loodrecht staat op i, dan wil dit dus zeggen, dat die watt
component (up) gelijk is aan u • cos cp en dat de wattloze compo
nent (i//_
P(_j
vc) óf (vc - u/.) gelijk is aan u • sin cp.

Tenslotte zij nog nadrukkelijk opgemerkt, dat de gehele theorie
over de spanningsdriehoek uitsluitend toepasselijk is op de serieschakeling van R. L en (óf) C. want alleen daérbij treedt spanningsdeling op.
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Samenvatting:
Onder een spanningsdriehoek verstaat men een drie
hoek, die samengesteld is uit spanningsvectoren.
De hoek, die ingesloten wordt door de v-vector en
de v /{-vector, is de fazehoek cp tussen v en i.

Indien de wattloze component van woorgcsteld wordt
door V/, — vc, dan gedraagt de kring zich inductief
en ijlt v een hoek
vóór op i. Is daarentegen de
wattloze component van v gelijk aan vc—v/., dan
gedraagt de kring zich capacitief en ijlt i een hoek
<p vóór op v.
Hoe groter de wattcomponent is ten opzichte van
de wattloze component, des te kleiner wordt / (p.
Hoe groter de wattloze component is ten opzichte
van de wattcomponent, des te meer nadert / <p
tot 90°.
De grootste fazevcrschuiving, die, met betrekking tot
één enkele kring, tussen v en i kan optreden, is
(theoretisch) gelijk aan 90°.
De totale spanning v kan men ontbinden in twee
componenten, waarvoor geldt, dat de wattloze com
ponent gelijk is aan: v/_ — vc=v-sin cp en de watt
component gelijk is aan: v/{ = v • cos cp.
Een spanningsdriehoek kan niet anders dan op een
serieschakeling worden toegepast, omdat alleen daar
bij spanningsdeling optreedt.

§ 89.

Weersta ndsdriehoek.

Om met de wet van Ohm (form. 81) te kunnen rekenen, is het
noodzakelijk, dat we eerst een methode leren kennen om „Z" te
bepalen. We kunnen deze grootheid, zoals tevoren opgemerkt werd,
afleiden uit de spanningsdriehoek. Daartoe passen we op deze
driehoek de stelling van Pythagoras toe. die zegt, dat: v- = vu- -f+ (yL — yc)2Vervangen we hierin v door i-Z (volgt uit form. 81); vu door
i • R ; vi door i • Xl en vc door i • Xc dan krijgen we: /-.Z’? =
— i- . Rƒ2 (X l — Ac)2- Hierin kunnen we alle termen delen
door i- en houden dan over: Z2 = R2 -|- (A/, -Ac)2. Voor de
impedantie volgt hieruit, dat:

Z=k/«! + (A7 —Xc)8

84

Wanneer men deze formule aandachtig bekijkt, dan ziet men daarin
de stelling van Pythagoras weer terug.
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Overeenkomstig de betekenis van deze stelling wil dit dus zeggen,
dat we form. 84 figuurlijk kunnen voorstellen met een rechthoekige
driehoek, waarvan de schuine zijde gelijk is aan Z en de beide
rechthoekszijden respectievelijk gelijk zijn aan R en (X/,
\'c).
Deze driehoek, waarvan alle zijden weerstanden voorstellen,
wordt „weerstandsdriehoek” genoemd en is afgebeeld in fig. 242.
Ook in deze driehoek vinden we de fazehoek cp weer terug. Dit
is nl de hoek die ingesloten wordt door de impedantie Z en de
ohmse weerstand R
Dat deze hoek dezelfde is als de hoek (p, die in de
spanningsdriehoek voorkomt, kunnen we als volgt
aantonen, waaruit tevens blijkt, welk een logisch
verband er bestaat tussen de spanningsdriehoek en
de weerstandsdriehoek.
Zt
Uit de formules 74, 75, 78 en 81 volgt respectieve
lijk. dat: vu = i. R ; vc = i. A\;; y/_ = i. X/. en
/?
v=v
— i. Z. Wanneer we dit alles in toepassing brengen
Fig. 242.
OP de spanningsdriehoek uit fig. 238, dan krijgen
’
we hiervoor de afbeelding uit fig. 243. Deze figiuur
is dus volkomen dezelfde als fig. 238, met dit verschil, dat de
zijden op een andere manier genoemd zijn.
Stel nu eens voor, dat we deze figuur „i-maal
verkleinen” of anders gezegd, dat we hem
bekijken door een lens die z-voudig verkleint
(i stelt de stroomsterkte voor, dus is een zeker
getal), dan krijgen we vanzelfsprekend een drie
I
hoek te zien, die volkomen gelijkvormig is met
V
de oorspronkelijke! Deze nieuwe driehoek stelt
dan niets anders voor dan de hiervóór genoem
de weerstandsdriehoek, want daarvan zijn alle
r_______
ƒ•ƒ?
zijden immers ook het Z-de gedeelte van de over
eenkomstige spanningen.
Fig. 243.
Men moet de uitdrukking „i maal verkleinen"
niet verkeerd begrijpen, nl. als zoude daarom de weerstandsdrie
hoek alijd „kleiner” getekend moeten worden dan de bijbehorende
spanningsdriehoek Dit is in het geheel niet het geval, want i zal
b.v. heel goed kleiner dan 1 kunnen zijn en in dat geval levert
„delen door i" juist een grotere uitkomst op. Bovendien is de
schaal waarop men tekent immers geheel willekeurig. De „denk
beeldige verkleining” was dan ook slechts bedoeld om er de ge
lijkvormigheid met de spanningsdriehoek mee aan te tonen.

__ c

Het gevolg

van deze gelijkvormigheid is, dat hetgeen hiervóór
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gezegd werd met betrekking tot de spanningsdriehoek, op over
eenkomstige wijze van toepassing is op de weerstandsdriehoek.
Zo geldt b.v. voor de sinus en de cosinus van de fazehoek. dat:
sin cp =

A, - Aa
R
en cos cp —
Z
/-*

85

Dit kan men ook weer op een andere manier schrijven, nl.:
Xc — Xc=- Z • sin cp en R = Z • cos 9?

85a

Wanneer we dit laatste op overeenkomstige wijze onder woorden
brengen, dan dienen we te zeggen, dat de wattloze component
(A/.
A'r) van de impedantie, gelijk is aan Z • sin cp en dat de
wattcomponent (/\) gelijk is aan Z • cos cp.

De hoek cp, die door de vectoren R en Zj ingesloten wordt, stelt
ook nu weer de hoek van f a z e v e r s c h u i v i n g voor, die er
bestaat tussen de spanning u en de stroom i. Wélke van de beide
laatstgenoemde grootheden vóór-ijlt, dus welk k a r a k t e r de serieschakeling bezit, is weer op overeenkomstige wijze te herkennen
aan de wattloze component van Z. Is deze gelijk aan Xc — Xc,
dan wil dit zeggen dat A'/_ >A'<; en gedraagt de serieschakeling
zich inductief. In dat geval ijlt v een hoek cp vóór op i. Wordt
daarentegen de wattloze component van Z voorgesteld door
\\ A'/_, dan wil dit zeggen dat Xc^> Xc en dat de kring zich
capacitief gedraagt. De stroom i ijlt dan een hoek cp vóór op de
spanning v.
Welke invloed de weerstanden R, A'/ en A'(. op de fazeverschuiving hebben, zien we ook weer bijzonder duidelijk aan de weer
standsdriehoek. Hoe groter nl.
(bij een bepaalde waarde van R)
de verschil-vector (A'/ — Xc) is,
des te groter zal de fazeverschuiving cp zijn. Men verge
I
lijke daartoe de beide driehoeken
uit fig. 244 met elkaar, waarin de
l
zijden, die R voorstellen, even
lang getekend zijn.
Omgekeerd zal, bij eenzelfde uerschil van Xc en Xc. de fazeFig. 244.
hoek cp des te kleiner worden, naarmate de ohmse weerstand groter is. Dit komt tot uiting
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in fig 245. De staande rechthoekszijden in deze driehoeken zijn
nl. even lang getekend.
Het zal aanbeveling verdienen, dat men zich al deze driehoeken
goed in het geheugen prent, want daardoor krijgt men een veel
beter inzicht in het gedrag van een wisselstroomkring. Zo ziet men
b v. gemakkelijk in, aan de hand van de weerstandsdriehoek, dat
de fazeverschuiving tussen v en i (met betrekking tot één bepaalde
kring) nooit gróter kan worden dan 90°, terwijl de kleinste w aarde,
die <p bereiken kan, gelijk is
$
aan 0°. Het eerste geval
(99 = 90°) treedt slechts bij
benadering op, als R te ver
waarlozen klein is ten op
R
zichte van A /.
Ar. (We
Fig. 245.
naderen dan de hiervóór ge
noemde ideeële toestanden),
Het tweede geval (99 = 0°) bereiken we nagenoeg, als R zéér groot
is ten opzichte van het verschil A/,
A\ . Zo levert b.v. een verhouding van 57 op 1 een hoek <p op van circa 89°.
Gehéél nul graden wordt 7 , als de kring uitsluitend ohmse weerstand bevat, of, als in een kring waarin R, L en C voorkomen.
toevallig A/ en A\. aan elkaar gelijk zouden zijn. Dit laatste
geval is een bijzonder geval, waarover reeds gesproken werd in
§ 80. Op dit geval komen we in deel 2 terug, bij de behandeling
van de resonantieverschijnselen.

□

Niet altijd zijn in een serieschakeling R, A / en A\. tegelijk aan
wezig. Het geval kan zich nl. ook voordoen, dat de kring alleen
R en A/ bevat of alleen R en A\,. In zo’n geval kan men zich
wederom bedienen van form. 84 of van de weerstandsdriehoek,
waarbij men dan niets anders te doen heeft, dan de ontbrekende
term gelijk te stellen aan nul. Zo vindt men voor de impedantie in
de beide laatstgenoemde gevallen respectievelijk: Z
-4-A'l2
(inductief gedrag van Z; v ijlt vóór op z), of: Z 7?2-|-Arc‘(Z gedraagt zich capacitief; i ijlt vóór op v).
Zou R geheel afwezig zijn (ideeële toestand), dan vervalt het wortelA\,)2 , of wat hetzelfde
teken, want dan krijgt men: Z = !/(.¥/,
is : Z = Xl.
A'<; óf Z = A\, — A'/.. Deze ideeële toestand levert
dan natuurlijk geen driehoek meer op.
Met nadruk merken we op, dat de gehele theorie over de weer
standsdriehoek uitsluitend betrekking heeft op de serieschakeling
van R, L en C- Men dient hierop vooral te letten bij de toepas
sing van de formules 84, 85 en 85a. Ter verduidelijking van een
en ander zullen we hierna enige voorbeelden laten volgen.
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Voorbeeld.

Een spoel laat, op een 4-volts accu aangesloten, een stroom door
van 5 m A. Aangesloten op een wisselspanning van 330 V bij 50 Hz,
bedraagt de stroomsterkte 0,3 A. Hoe groot is de zelfinductiecoëfficiënt van deze spoel, uitgedrukt in henry ? Welk gedeelte van
deze 330 V gaat in de ohmse weerstand van de spoel verloren en
welk deel in de inductieve weerstand ? Hoe groot is de fazeverschuiving tussen stroom en spanning? Welke „zin” heeft cp 2
Oplossing.
Geg.: V = 4V; 1 = 5mA ; v = 330 V; i = 0,3A; ƒ = 50 Hz.
; 9?Gevr.: L\ vr‘,
Bij aansluiting op een accu vloeit er door de spoel gelijkstroom;
deze ondervindt alléén ohmse weerstand R. Uit de gegevens volgt
V
4
dus, dat: R = — = - • 1000 = 800 2 .
I
5
Bij aansluiting op de wisselspanning, ondervindt de stroom, behalve
ohmse weerstand R, óók nog inductieve weerstand X/. In dat geval
v
330
is de impedantie gelijk aan: Z = - = -— = 1100 2.

Daar in dit geval de spoel-capaciteit buiten beschouwing wordt
gelaten, hebben we hier dus alleen te doen met R en X^. Deze R
in de ohmse weerstand van de spoel en die doet zich gevoelen als
een weerstand die in serie met de spoel geschakeld staat. We vinden
dus voor de impedantie, dat: Z = \/ Rwaaruit volgt dat:
XL=^Z'- — R-.
In ge vu ld, levert dit op: X/. = V l~210 000 -^640 000
570ÖÖÖ = 755 £2.
Hieruit kan L berekend worden, want Xl, = u - L
T =n
2 7i
~ f‘ L
T} —
zodat:

31t 2,4 henry-

L=

cc
314
Nu kan ook het ohmse en het inductieve spanningsverlies berekend
worden. We vinden hiervoor: vr = i • R = 0,3 • 800 — 240 V en v/.
. i-Xi.
0,3-755
226,5 V. (Tel deze twee spanningen eens „alge
braïsch” bij elkaar op!)
De fazehoek <p berekenen we met form. 85 en vinden dan: cos (p =
R
800
=— —
= 0,7275. Voor (p levert dit ruim 43° op.
Z

1100

Omdat deze serieschakeling uit R en Xl bestaat, is het gedrag
„inductief”, hetgeen wil zeggen, dat v 43° vóór-ijlt op i.
Men heeft, bij het uitwerken van wisselstroom-vraagstukken, altijd
de keuze uit de algebraïsche methode en de meetkundige of con
structieve methode. Beide zijn natuurlijk goed, maar men zal spoedig
ervaren, dat voor ingewikkelde gevallen de grafische methode
verreweg de voorkeur verdient, omdat deze eenvoudiger en duide
lijker is.
Voorbeeld.
Hoe geschiedt de oplossing van het voorgaande vraagstuk langs
constructieve weg ?

Oostcrwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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Oplossing.
In fig. 246 is de grafische oplossing gegeven van het voorgaande
vraagstuk. We beginnen een weerstandsdriehoek te construeren.
Hiervan zijn gegeven de zijden R en Z. De constructie geschiedt
als volgt: Twee lijnen o a en o b worden loodrecht op elkaar ge
tekend. Van o uit zetten we in de richting van a de weerstand
R af. Overeenkomstig de aan
genomen schaal (zie figuur)
schaal
wordt dit 32 mm; dit is dus
1mm = 25 _TL
het stuk o c. Nu beschrijven
7mm- 7 0[/
we, met c als middelpunt, een
cirkelboogje, dat de lijn o b in
d snijdt. De radius van dit
boogje hebben we (op schaal)
juist zo lang genomen als Z
bedraagt (1100 <2 =44 mm).
In dat geval is dus de lijn
c d gelijk aan Z.
Door co = R en cd=Z wordt
hoek <p ingesloten. Hiervoor
meten we, met een graden
boog, 43°. Het stuk o d is nu
gelijk aan X g. Voor de lengte
a
o
f
meten we 30,2 mm, dit is
755 £2. Hieruit laat zich, even
Fig. 246.
als voorheen, L berekenen tot
2,4 H. (Delen door w).

z?

e

c

Ter bepaling van de spanningen vg en vg kunnen we gebruik
maken van de spanningsdriehoek. Het is echter niet nodig deze
geheel
gebruik
driehoek in zijn
s’
’
" te construeeren, want we kunnen nu „
maken van de gelijkvormigheid, die er bestaat tussen de spannings
driehoek en de weerstandsdriehoek. Hiermede wordt bedoeld, dat
we (in onze gedachten) de spanningsdriehoek kunnen optillen en
deze zodanig óp de weerstandsdriehoek plaatsen, dat b.v. de hoeken
9? elkaar volkomen bedekken. In dat geval zal de v-lijn (schuine
zijde van de spanningsdriehoek) samenvallen met de Z-lijn van de
weerstandsdriehoek en de basis (v/j) van de spanningsdriehoek
met de basis (R) van de weerstandsdriehoek.
In fig. 246 stelt derhalve A c e f de spanningsdriehoek voor, waarbij
e f / d o. Het zal nu wel zonder meer duidelijk zijn, dat die span
ningsdriehoek bepaald is, indien slechts één enkele zijde bekend is.
In ons geval is dit de schuine zijde v. De lengte hieivan is over
eenkomstig de (willekeurig) aangenomen schaal — zie figuur —
gelijk aan 33 mm. We plaatsen dus punt e op 33 mm afstand van
c en trekken e f // d o. Dan is a c e f de gevraagde spanningsdrie
hoek. Door meting vinden we, dat: e f = 22,6 mm = 226 V (dit is
v/j en c f = 24 mm = 240 V (dit is vg).
Het spreekt vanzelf, dat deze antwoorden des te nauwkeuriger
worden, naarmate men de figuur groter tekent.
Voorbeeld.

Men schakelt in serie, op een wisselspanning van 220 V bij 500 Hz,
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een ohmse weerstand van 7,5 k
•) en een condensator, waarop
vermeld staat -0425 *♦). Hoe groot is hoek <p van deze serieschakeling en in welke delen verdeelt de spanning zich ?
Oplossing.

Geg.: v = 220 V ; ƒ .-= 500 Hz;
Gevr. <p; vr en v c-

R

7 500 2 ;

C = 0,0425 z F.

1
10c
= 7500 2.
w - C
3 140^0,0425
X,: is even groot als R .' Zonder een driehoek te tekenen, zien we
nu direct in, dat deze cijfers betrekking hebben op een rechthoe
kige driehoek, waarvan de beide rechthoekszijden even lang zijn.
Daaruit volgt dat cp = 45°.
Ook in de spanningsdriehoek zijn de rechthoekszijden even lang,
dus is vc = v/(• Onwillekeurig zal men nu geneigd zijn te zeggen:
„Dan zijn ze ieder de helft van 220 V, want ze verhouden zich als
1 :1.” We kunnen echter niet met voldoende nadruk wijzen op de
,.fazeverschuiving”, waardoor form. 14 in het geheel niet meer van
toepassing is. Men moet dit in de juiste zin begrijpen. Het is niet
verkeerd als men schrijft vr : v r = R : X
maar als men de ver
houdingsgetallen gevonden heeft (in ons geval als 1:1), dan maakt
men een grove fout als men schrijft: vr — \ v en vc — i v. Daé.r
staat immers niet anders, dan dat de rechthoekszijden elk de
hèlfL zouden bedragen van de schuine zijde en niets is minder waar
dan dat.
Lost men het vraagstuk verder algebraïsch of meetkundig op, dan
zal men vinden, dat vr en vc èlk bedragen: J
2 • v = 155,5 V.
De capacitieve reactantie is Xc

Voorbeeld.
Wanneer in fig. 231 R gelijk is aan 50 2 ; L een zelfinductie-coëfficiënt bezit van 50 H en de capaciteit van C gelijk is aan 2,028 nF,
hoe groot is dan, bij een frequentie van 500 Hz, de impedantie van
deze serieschakeling.
Oplossing.

Geg.: 22=502; L -= 50 H ; C = 2,028 nF; ƒ = 500 Hz.
Voor X/. vinden we : Xi. = w • L = 3140 • 50 = 157 000 2 .
1
109
- - = 157 000 2.
X<: is gelijk aan: Xc — - — = 3140 • 2,028
w •C

Gevr.: Z.

Dit levert een bijzonder geval op, want X/, en Xc zijn even groot.
Zónder rekening te houden met de fazeverschuiving zou men nu
misschien gedacht hebben, dat de totale weerstand in de kring
bedroeg: 50 -|- 157 000
157000 = 314 050 2 . De werkelijkheid is echter
geheel anders, want omdat X/, even groot is als X c, wordt in
form. 84 de term tussen de haakjes gelijk aan nul en vinden we,
*) „kfl" is een afkorting voor ,,kilo-Ohm”.
** Deze schrijfwijze is typerend Engels. Engelse condensatoren worden, bijna
zonder uitzondering, in cc F aangegeven. Daarbij laat men de „nul-komma"
eenvoudig weg. Zo betekent -0425 dus 0,0425 cc F.
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dat Z = R = 50 Q . Deze uitkomst mag zeker wel merkwaardig
heten, want nu ondervindt de stroom, ondanks het feit, dat hij door
twee weerstanden elk zan 157OOOS2 vloeit, toch slechts een tegen
stand van 50 O!
Men dient dit bijzondere geval goed in zich op te nemen; later
komen we er op terug.
Samenvatting:
Onder de weerstandsdriehoek verstaat men een drie
hoek, waarvan alle zijden weerstanden voorstellen.
Deze driehoek is uitsluitend \ an toepassing op een
serieschakeling.
De hoek, die ingesloten wordt tussen de vectoren Z
en R, stelt de fazehoek cp voor tussen v en i. Hiervoor
R
geldt (alleen bij serieschakeling), dat: cos cp = —.

Men kan de impedantie Z ontbinden in een wattcomponent R = Z • cos q> en in een wattloze compo
nent X/. — Xc:= Z • sin cp.

Het gedrag van (‘en serieschakeling wordt bepaald
door de wattloze component van Z. Is deze gelijk aan
Xi.— X/ , dan is X/. > Xc en gedraagt de kring zich
inductief ( v ijlt een hoek cp vóór op i). Is daarentegen
de wattloze component gelijk aan Xc—X/., dan is
Xc > X/ en is liet gedrag van de serieschakeling
capacitief (i ijlt een hoek cp vóór op v). In het bij
zondere geval dat X/. — Xc, wordt Z gelijk aan R
en </ gelijk aan nul. In dit geval gedraagt de kring
zich, alsof er alleen een ohmse weerstand in aanwezig
was (v en ï zijn in-faze; cp = O°).
Bij serieschakeling geldt: hoe kleiner R, des te groter
wordt c/ ; hoe groter R, des te kleiner wordt cp. De
kleinste waarde, die cp bereiken kan, is 0° ; de grootste
waarde (theoretisch) is 90°.
Voor iedere serieschakeling geldt altijd, dat de spanningsdriehoek gelijkvormig is met de weerstands
driehoek.
§

90.

Parallelschakeling van capaciteit, zelfinductie en ohmse
weerstand. Stroomdeling. Stroomdriehoek. Vermogendriehoek.

De meest algemene voorstelling van een parallelschakeling (/?, L
en C tezamen bevattende) is afgebeeld in fig. 247. De betekenis
van deze schakeling is enigszins anders dan van die, welke in
fig. 231 afgebeeld is. Daarin hebben we stilzwijgend bedoeld, dat
de serieweerstand R de verliesweerstand van de spoel en van de
condensator tezamen zou voorstellen. Wanneer we de R hier op
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gelijke wijze wilden voorstellen, dan zouden we een parallel
schakeling krijgen van twéé takken, waarvan de ene een serieschakeling bevatte van A'/_ en R en de andere een serieschakeling
van A, en R. (Zie fig. 262). Maar dat is een gemengde schake
ling. Daarom zullen we, om de sprong niet te groot te maken,
eerst de schakeling uit fig. 247 behandelen, die een parallelschake
ling van een ideeële A en C voorstelt, waarop dan bovendien nog
een geheel afzonderlijke weerstand R parallel aangesloten is Soort
gelijke schakelingen komen (bij benadering) in de practijk even
eens voor.

Zoals ons bekend is, zegt men, dat weerstanden pa ra 11 e 1 staan,
wanneer ze alle op dezèlfde spanning aangesloten staan. Een logisch
gevolg hiervan is, dat bij parallelschakeling
i
-0in géén geval spannings deling plaats vindt
en dat dus evenmin op een parallelschake
ling een spanningsdriehoek of een weerstandsdriehoek toepasselijk kan zijn (ont
o
C
houd dit goed!) Wél vindt er bij paral
lelschakeling
stroomverdeling plaats. De
oz£
'c
'r
stroom z van de stroombron zal zich bij a
splitsen in de takstromen z'r, z/_ en z/f, die
rb
bij b weer samenvloeien.
-0 i
Voor elk van deze stromen afzonderlijk
V
Fig. 247.
geldt nu, dat: i/{ —
(in-faze met p);

‘" = R

v

v
(ijlt 90° na op p) en ic = — (ijlt 90° vóór op

p). WanXi.
neer we elk dezer stromen, ten opzichte van de gemeenschappe
lijke spanning p, vectoV
V
V
rieel weergeven, dan krij
gen we de voorstelling
volgens fig. 248, waarin
de lengten der vectoren
geheel willekeurig geko
zen zijn. Wel is in alle
lR
drie de gevallen de vvector even lang gete
lL
'c
kend, hetgeen noodzake
Fig. 248.
lijk is, want deze stelt
telkens dezelfde spanning
voor. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee, dat we deze drie
figuren, evenals dit met fig. 232 geschiedde, in één figuur kunnen

tl. =
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verenigen. Op analoge wijze geraken we dan tot fig. 249. (Vergelijk deze met fig. 2326).
Bepalen we nu de meetkundige som van in, ƒ/, en ic, dan krijgen
we eerst fig. 250 en daaruit laat zich dan weer op de bekende
manier (met het parallelogram) de resulterende stroom i afleiden

(fig 251).
Op volkomen dezelfde manier, als we ge
handeld hebben met betrekking tot fig. 235,
vervolgen we ook nu weer de bewerking
van fig. 251. Dit komt dus hierop neer,
dat we het rechthoekige driehoekje, waarin
de hoek
voorkomt, denkbeeldig uit de
figuur lichten (duidelijkheidshalve hebben
‘ lR
we het er naast afgebeeld) en het dan als
een op-zichzelf-staande driehoek beschou
lL
lC wen. We zullen deze driehoek hierna met
Fig. 249. *)
de naam „stroomdriehoek" aanduiden.
Daar we de lengte van de vectoren geheel
willekeurig gekozen hebben, had natuurlijk ic ook gróter dan in
kunnen zijn. Welke invloed dit heeft op de fazeverschuiving, is
ons uit de vorige paragrafen bekend. De verschil-vector, die dan
niet meer in
ic. maar omgekeerd ic
in heet, zal dan niet 90°
ten opzichte van v na-ijlen, maar 90° vóór-ijlen. De resultante i
wordt daardoor een vector, die een hoek 72 op de spanning i>
vóór-ijlt.
en dus i een hoek <p na-ijlt
Het is ons bekend, dat we, als
op v, (zie fig. 251) aan de kring een inductief karakter toekennen.

v

V
V

lR

*R

lc

h

lL

Fig. 251.

Fig. 250.

Is daarentegen ic^>ÏL. dan ijlt i een hoek cp vóór op v en is het
gedrag van de schakeling capacitief.

Een willekeurige afbeelding van een stroomdriehoek is getekend
*) In fig. 249

te veranderen in ïq en

iq

in
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in fig. 252. Wanneer we op deze driehoek
de stelling van Pythagoras weer toepassen,
dan vinden we, op dezelfde manier als bij
de spanningsdriehoek en de weerstandsdriehoek, het verband, dat er bestaat tussen de
schuine zijde en de beide rechthoekszijden, nl.:

f = |Z

Fig. 252.

4- (f/_ — ic)2
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Met deze formule zijn we dus in staat om, bij een parallelschake
ling, de onvertakte stroom i uit de takstromen te berekenen.
Wil men hetzelfde constructief oplossen, dan dient men ge
bruik te maken van de stroomdriehoek, waaruit de grootte van i
door meting bepaald kan worden.

Evenals bij de serieschakeling de totale spanning in twee com
ponenten gesplitst werd, is het ook bij de parallelschakeling ge
bruikelijk, om de onvertakte stroom te splitsen of te ontbinden in
twee componenten, een wattcomponent en een wattloze compo
nent. Deze duidt men altijd aan met de namen „watt stroom",
respectievelijk „wattloze stroom".
Het is ons uit § 83 en § 86 bekend, dat men de benaming „wattstroom” gebruikt voor een stroom, die in-faze is met de spanning,
want dat is de stroom, die, tezamen met de spanning, voortdurend
watts ontwikkelt. In dezelfde paragrafen werd gezegd, dat men de
benaming „wattloze stroom” gebruikt voor een stroom, die 90° op
de spanning vóór- of na-ijlt, omdat deze stroom geen energie
(watts) ontwikkelt.
Past men deze verklaring toe op fig. 251. dan volgt hieruit, dat de
component in een wattstroom is en de component if. — ic een
wattloze stroom.
We kunnen uit de stroomdriehoek nu ook weer het verband af
leiden, dat er bestaat tussen de genoemde componenten van i en
de fazehoek cp. Volgens de omschrijving der begrippen „sinus” en
„cosinus” geldt nl. dat:

sin cp =

il. — ic
i

IR

en cos <p~ —
i
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Een rechtstreeks gevolg hieruit is weer, dat i‘l — ic. = i • sin cp en dat
i/l = i- cos <p. Gebruiken we voor deze beide componenten van i
de hierboven aangegeven benamingen, dan kunnen we dus schrijven :
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Wattloze stroom — i • sin (p

en

Watt stroom

i • cos <p

87a

Geven we dit laatste opnieuw aan in een drie
hoek, dan verkrijgen we fig. 253, waarin de lengten
der zijden weer geheel willekeurig gekozen zijn.
T
Vergelijken we de figuren 252 en 253 nu eens
O
o
met elkaar, dan zien we, dat de hoek <p kleiner
wordt, naarmate de wattstroom gróter
i s ten opzichte van de wattloze stroom; omgekeerd zal, naarmate de wattlóze stroom
A?
groter is ten opzichte van de wattstroom, de
hoek cp groter worden. Is de wattstroom ten
t •cos
opzichte van de wattloze stroom te verwaarlozen (ji'attstrc.Zfri)
klein, dan nadert rp tot 90°. Is daarentegen de
Fig. 253.
wattloze stroom zéér klein ten opzichte van de
wattstroom, dan nadert <p tot 0° graden. Gehéél
nul graden wordt (p, wanneer het verschil van ii. en i< nul is, dus
als ii en i<. even groot zijn. In dat bijzondere geval zijn i en v
met elkaar in-faze en gedraagt de parallelschakeling zich, alsof deze
een zuivere ohmse weerstand was. Zie ook hetgeen in § 80 over
„fictieve ohmse weerstand" gezegd is.

Bestaat een parallelschakeling uit slechts twéé takken, b.v. een R
en een L, een R en een C, óf een L en een C, dan blijft form. 86
tóch gelden. Men heeft dan niets anders te doen, dan de ont
brekende stroom gelijk aan nul te stellen. Voor de totale stroom
vindt men dan in het eerste geval: i — 1/ in2 -|in het tweede
geval: ƒ = l/Z/f- -j- i<-, terwijl het derde (theoretische) geval op
levert: i = i^— i(-,. (Waarom vervalt hier het wortelteken?).
Men zal zich ongetwijfeld afvragen, met welke driehoek of welke
formule nu eigenlijk de impedantie van een parallelschakeling be
paald wordt. Als men hierover goed nadenkt, zal men zelf tot
de conclusie moeten komen, dat hiervoor geen driehoek bestaan
kan, althans géén weerstandsdriehoek. Immers, reeds eerder
hebben we geleerd (form. 16), dat bij parallelschakeling niet de
weerstanden bij elkaar opgeteld moeten worden, doch de geleidingsvermogens! Wanneer er dus in ons geval sprake kan zijn van
een driehoek, dan is het niet anders mogelijk of dit moet een geleidingsvermogendriehoek zijn. Hiervan stelt dan de schuine zijde

voor

- , de aan / cp grenzende rechthoekszijde is — en de tegen-

over / rp liggende rechthoekszijde is ——
Al

1 _ 1
Ac 6J • L

w • C.
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Het rekenen met deze geleidingsvermogendriehoek is nogal om
slachtig en kan in de meeste gevallen vermeden worden, door als
volgt te werk te gaan.
Wil men de grootte van de impedantie Z van een parallelschake
ling vaststellen, dan geschiedt dit veel eenvoudiger, door eerst met
de stroomdriehoek óf met form. 86 de stroomsterkte i te bepalen
en daarna met de wet van Ohm de impedantie te berekenen.
ÏT

V

Hiervoor vindt men dan: Z = —.
Men moet er dus vooral op letten, dat een weerstandsdriehoek
uitsluitend betrekking heeft op de serieschakeling en dat het daarom
een grove fout is, als men deze toepast op een parallelschakeling.
Hetzelfde geldt voor de formules 85 en 85a; ook die zijn uitslui
tend op de serieschakeling toepasselijk.
Verder dient men er zich goed rekenschap van te geven, dat de
spanningsdriehoek uitsluitend betrekking heeft op de serie
schakeling en de stroomdriehoek uitsluitend op de paral
lelschakeling.
Voor al deze driehoeken geldt steeds, dat de wattloze component
tegenover /_<P gelegen is en dat de wattcomponent aan / (p
grenst.
Tenslotte kunnen we nog over het gedrag van een schakeling op
merken (in verband met de grootte van Xi, en Ac). dat dit bij de
serieschakeling bepaald wordt door de grootste van deze
twee reactanties en bij de parallelschakeling door de reactantie, die van deze beide het kleinst is. Dit laatste ziet men ge
makkelijk in, want bij een parallelschakeling laat de kleinste
reactantie immers de grootste stroomsterkte door.

Daar we nu een driehoek hebben afgeleid voor de weerstand,
één voor de stroomsterkte en één voor de spanning, ligt het voor
de hand, dat ook de verdeling van het vermogen in een wisselstroomkring, figuurlijk in een driehoek afgebeeld moet kunnen
worden. Overeenkomstig de betekenis der zijden, zullen we deze
laatste driehoek de „vermogendriehoek" noemen. Hoe deze ont
staat, kan men heel eenvoudig inzien.
Gebruik makende van de definitie, dat bij serieschakeling alle weer
standen door dezelfde stroom doorlopen worden, vinden we de
vermogens in een serieschakeling, door alle deel-spanningen te ver
menigvuldigen met de gemeenschappelijke stroomsterkte i. Hieruit
volgt, dat een vermogendriehoek ontstaat, indien men van de
spanningsdriehoek alle zijden met i vermenigvuldigt. Dit levert dan
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fig. 254a op. Vervangt men hierin vu door v • cos cp en vl— vc
verkrijgt men fig. 254b.
door v • sin cp (form. 83a), dan verkriiat
Precies hetzelfde resultaat zou men
verkregen hebben, door in de stroomdriehoek (parallelschakeling) alle zij
den te vermenigvuldigen met de ge
meenschappelijke spanning y, want
I
dit zou dan rechtstreeks fig- 254b
opgeleverd hebben.
Als men nu inziet, dat in laatstge
^•Z • cos<p noemde figuur het product i ■ cos cp
Vr'1
de wattstroom voorstelt en het pro
a
b
duct i • sin cp de wattloze stroom
Fig. 254.
(form. 87a), dan kunnen we de be
tekenis van de vermogendriehoek als
volgt onder woorden brengen.
Wanneer in een wisselstroomkring, onverschillig of het een seriedan wel een parallelschakeling is, een spanning v en een stroom i
werkzaam zijn, waartussen een fazeverschuiving cp bestaat, dan
splitst zich het aan die kring toegevoerde vermogen (i*«i), ’n een
deel u • i • cos cp en in een deel v • i • sin cp.
Van deze twee delen wordt alléén door het vermogen vd-cos cp
voortdurend arbeid verricht. Deze arbeid, uitgedrukt in k Wh, wordt
aangewezen door een kilowattuurmeter. Ook een wattmeter, in de
kring opgenomen, wijst dit vermogen u • i • cos cp aan. Omdat hierbij
dus werkelijk arbeid verricht wordt en er sprake is van een ver
bruik, noemt men het vermogen v • i • cos cp het „werkelijk ver
mogen". Dit werkelijk vermogen, dat door een wattmeter aange
wezen wordt, kunnen we daarom uitdrukken in watts.
Anders is het gesteld met het deel v • i • sin cp, want omdat i • sin cp
een watt/oze stroom voorstelt, veroorzaakt het product v-i-sincp
géén verbruik. Een en ander werd reeds toegelicht in § 83 en
§ 86. We hebben hier nl. te doen met de zg. veldenergie, die een
maal in de kring gebracht, daarin aanwezig blijft en telkens uit
gewisseld wordt tussen de generator enerzijds en de zelfinductie en
(óf) de capaciteit anderzijds. Van een verbruik, volgens de bete
kenis van dit woord, is hier dan ook geen sprake. Practisch blijkt
dit, doordat de grootheid v • i • sin cp door een wattmeter niet aan
gewezen wordt. Daarom is het evenmin geoorloofd dit product in
„watts” uit te drukken. Omdat echter de grootheid v • i • sin cp het
product voorstelt van een spanning v (die in volts gemeten wordt)
en een wattloze stroom i • sin cp (die in ampères wordt uitgedrukt)
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en derhalve een product is van volts en ampères, drukt men de
ivattloze energie v • i • sin rp in volt-ampères (V A) uit.
1 en slotte is er nog de energie v • i (schuine zijde van de vermogendriehoek). Deze wordt gevormd uit het product van de gehele
spanning v en de gehele stroomsterkte i Omdat deze v en i res
pectievelijk door een volt- en een ampèremeter worden aangewezen
en het daarom de schijn heeft alsóf het totale vermogen gelijk is
aan v-i watts, geeft men aan dit product v-i de naam „schijn
bare energie".
In werkelijkheid is de schijnbare energie slechts voor een gedeelte
uit watts opgebouwd en voor een gedeelte uit voltampères. Het is
daarom evenmin geoorloofd om het product v-i in watts uit te
drukken. Om die reden drukt men de schijnbare energie, evenals
de wattloze energie, in volt-ampère (V A) uit.
Het resultaat van het voorgaande is dus, dat:
Schijnbare, of totale energie
Werkelijke energie
Wattloze- of veldenergie

v•i
VA
v • i • cos <p Watt
v • i • sin (p V A
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Deze theorie over het vermogen in een wisselstroomkring heeft niet
op een bepaalde schakeling betrekking, maar geldt voor iedere wille
keurige schakeling, onverschillig of de weerstanden daarin in serie,
parallel of gemengd voorkomen.
Uit een en ander valt nu af té leiden, dat men het vermogen van
een wisselstroombron (we bedoelen hiermee het vermogen, zoals
dit op een machine vermeld staat — maximale vermogen), niet kan
aangeven in ,,watts", omdat het aantal watts afhankelijk is van de
fazehoek cp (nl. van cos (p).
Stel eens, dat een generator een spanning ontwikkelt van 1000 V
(1 kV) en dat de grootste stroomsterkte, die deze machine
ontwikkelen kan, 50 A bedraagt. (Deze ontstaat, als men er
1000 V : 50 A = 20 ft op aansluit).
Is deze 20 ft dan een ohmse weerstand „R", dan zal genoemde
50 A een wattstroom zijn. In dat geval is (p =■ 0° en cos (p = 1.
zodat het afgegeven vermogen 1 kV • 50 A = 50 kVA bedraagt,
hetgeen nu ook overeenkomt met 50 kW. (Zie form. 88 en stel
daarin cos (p gelijk aan 1).
Vervangt men de R van 20 ft door een Xe öf een Xc van 20 ft,
dan is de stroomsterkte wederom 50 A, maar nu is het een watt
loze stroom en derhalve is (p = 90° en cos <p == 0. (Zie aanhangsel).
Voor het werkelijke vermogen vinden we nu 0 watt en voor het
wattloze vermogen: 1 kV • 50 A = 50 kVA.
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Belast men dezelfde machine met een impedantie Z van 20 f2, die
b.v. een fazeverschuiving van 60° veroorzaakt, dan bedraagt het
werkelijke vermogen: p • z • cos 60° = 1 kV • 50 A • 0,5 = 25 kW en het
wattloze vermogen : i> • i • sin 60°
1 kV • 50 A • 0,866 = 43,3 kVA.
We zien hieruit, dat het aantal „watts”, dat een wisselstroom
machine (of een transformator) afgeeft, afhankelijk is van de faze
verschuiving 7 en omdat die bij iedere belastingsweerstand anders
kan zijn, is het ook niet mogelijk om op een wisselstroombron bij
voorbaat te vermelden hoeveel „watts” die afgeeft.
Omdat men dus het vermogen, dat d e arbeid ontwikkelt,
verkrijgt, door het schijnbare vermogen te vermenigvuldigen met
„cos 9>”, geeft men aan cos rp ook wel de naam „arbeidsfactor".
Men verwarre dit begrip vooral niet met de hoek rp zélf. Deze
laatste wordt gemeten in graden, terwijl cos rp, dus de arbeidsfac
tor, evenals iedere andere goniometrische verhouding een onbe
noemd getal is.

Voorbeeld.
Een parallelschakeling bestaat uit een zelfinductie L van 5 H
(waarvan R te verwaarlozen klein is) en een ohmse weerstand R
van 2 kf2. Wanneer hierop een spanning van 220 V werkzaam is bij
50 Hz, hoe groot is dan de totale stroomsterkte ? Wat is de im
pedantie van deze parallelschakeling en hoe groot is de fazeverschuiving ?

Oplossing.
Geg.: L — 5 H ; R = 2000 f2 ;
Gevr.: i; Z en rp.

v = 220 V ;

ƒ = 50 Hz.

L, = 314 • 5
1570 f2. Door de spoel
Bij 50 Hz is XL gelijk aan: u • L
v
220
gaat dus: n = — = —— = 0,14 A en door de ohmse weerstand:
X/,
1570
220
l,t ~ R ~ 2000 ~ 0,11 A‘
2000
Overeenkomstig form. 86 (ic „nul” stellende) vinden we nu voor
de totale stroomsterkte:

x7.

4. iLz = V 0,112 + 0,142 = K0,0317 = 0,178 A.
v
220
~ i ~ÖJ78 “
met één der
I
= 1236 f2. De fazeverschuiving kunnen we bepalen
i=

De impedantie wordt berekend met form. 81, dus: Z

ij. - i(:
.— -=777=0 « 0,7865
1i
0,178

beide vormen uit form. 87, b.v.: sin rp ='

hetgeen voor rp ongeveer 52° oplevert. (Inductief gedrag, want i
ijlt 52° na op v). Men voere de oplossing ook constructief uit.

Voorbeeld.

Een spoel van 1200 y.H staat parallel met een condensator van
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300 pF (van beide de R verwaarlozen!) Hoe groot is de impedantie
van deze parallelschakeling van L en C (z.g. L-C keten), als de
frequentie 270 k Hz bedraagt ?
Oplossing.

Geg.:

L = 1200

H;

C = 300 pF;

ƒ

270 k Hz.

Voor de inductieve reactantie vinden we:
2-77-270 000 • 1200
2 • 7T • ƒ • L =
XL
_ 100 “

Gevr.: Z.

2035

.

Voor de capacitieve reactantie:
10l2
_1u.
X/
-___________ —______ — 1964 Q
~ 2 •V
77 7• /'
ƒ • C ~ 2 • 77 • 270 000 • 300
Nu stuiten we ogenschijnlijk op de moeilijkheid, dat er geen span
ning gegeven is, maar in werkelijkheid is dit geen bezwaar, want
de impedantie is immers géén functie van v. D.w.z. bij iedere wille
keurige v vinden we voor z steeds dezelfde uitkomst. Daarom
stellen we v maar eens op 2035 V (dit rekent gemakkelijk!) en
v
2035
vinden dan voor ic'- 1 A. Voor ic krijgen we: ic = —— = 777^-7 Xc
1964
= 1,035 A. Daar ic 90' na-ijlt op v en ic op v 90° vóór-ijlt, is
i = ic — iL =-.1,035 — 1 = 0,035 A. Voor z volgt hieruit, dat: z =
v
2035
7= ï 0,035i = 58 150 n.
Voorbeeld.
Wanneer we in het bovenstaande voorbeeld de frequentie ingesteld
hadden op 265,5 k Hz, hoe groot zou dan de impedantie geweest zijn?

Oplossing.

C = 300 pF; / = 265,5 kHz.
2 • TT • 265 500 • 1200
Voor Xc vinden we nu: Xc =----10"
Geg.:

L — 1200 ,>.H;

Gevr.: Z.

2000 Q, terwijl

10‘= 2000 2.
2 - 77 • 265 500 • 300
We merken onmiddellijk iets bijzonders op, want Xc is even groot
als X c- Derhalve zullen we voor ic en ic ook twee even grote
stromen vinden, onverschillig hoe groot we v aannemen. De totale
stroom is dan: i=ic—ic = ^u^ ampère.
v
v
= oneindig groot!
Voor de impedantie levert dit op: z =
i
0
(Onthoudt dit geval goed; we komen er later op terug).

Xc gelijk is aan: Xc =

Samenvatting;
Bij parallelschakeling van R, L en C treedt stroomdeling op, waarbij in met v in-faze is, ic 90° op v
na-ijlt en ic 90° op v vóór-ijlt. De meetkundige som
van deze stromen wordt weergegeven in de z.g.
„stroomdriehoek”.
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Volgens deze driehoek is de wattstroom gelijk aan
i • cos cp en de wattloze stroom gelijk aan i'Sin cp.

De impedantie van een parallelschakeling berekent
men het eenvoudigst uit het quotiënt van v en i; in
géén geval is een weerstandsdriehoek (of formule
84) hierop toepasselijk.
Bij een serieschakeling wordt het gedrag (de faze)
van de schakeling bepaald door de grootste van de
beide reactanties X/ en Xc ; bij een parallelschake
ling daarentegen door de kleinste van beiden.
Door alle zijden van een spanningsdriehoek met i te
vermenigvuldigen, of van een stroomdriehoek alle
zyden met v te vermenigvuldigen, ontstaat een vermogendriehoek. De theorie van deze driehoek is
toepasselijk op alle schakelingen, onverschillig hoe
de verschillende weerstanden daarin opgenomen zijn

In de vermogendriehoek stelt de schuine zijde het
schijnbare vermogen voor (v-i), dat uitgedrukt
wordt in VA. De rechthoekszijde tegenover hoek cp
stelt het wattloze vermogen voor; dit is gelijk aan
v • i • sin (p en wordt evenals het schijnbare vermogen
uitgedrukt in VA. De aan hoek (p grenzende recht
hoekszijde stelt het werkelijke vermogen voor. Dit
is gelijk aan v • i • cos cp en wordt in watts uitgedrukt.

Een wattmeter wijst uitsluitend het werkelijke ver
mogen v • i • cos cp aan; de wattloze energie v • i • sin cp
is niet direct meetbaar.
Het vermogen van een wisselstroom-energiebron kan
niet anders dan in VA of kVA opgegeven worden.
Wélk deel daarvan in watts omgezet wordt, hangt
geheel af van de fazeverschuiving cp en die kan bij
ieder verbruikstoestel weer anders zijn.
Omdat de door een wisselstroom verrichte arbeid af
hankelijk is van cos (p, geeft men daaraan de naam
„arbeidsfactor”.

§ 91.

Gemengde schakelingen van R, L en C.

Behalve serie- en parallelschakelingen, kunnen natuurlijk ook ge
mengde schakelingen van /?. L en C voorkomen. Het aantal denk
bare combinaties is daarbij ontelbaar groot. We zullen ons daarom,
bij de bespreking van deze schakelingen, beperken tot die gevallen,
die in onze practijk voorkomen, of die kunnen bijdragen tot de
verduidelijking van het inzicht in de wisselstroomtheorie.
Nemen we als eerste voorbeeld de parallelschakeling van een spoel
en een ohmse weerstand. De spoel zal een zelfinductie-coëfficiënt
bezitten van 0.05 henry en gewikkeld zijn van 1890 m koperdraad
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met een diameter van 0,8 mm ; de weerstand, parallel aan de spoel,
stellen we op 125 O. Van deze schakeling zullen we eens de im
pedantie gaan bepalen bij 500 Hz.
De symbolische voorstelling van een en ander is afgebeeld in
fig. 255. (De zig-zag lijn stelt een spoel mèt ohmse weerstand
voor.) Om verwarring te voorkomen, zullen
we hierna de weerstand van de spoel
o
0
aanduiden met Rs, Hiervoor vinden we
L
, _P- l
R.sp-=---- (form. 8). De doorsnede q wordt
q

berekend uit de diameter (q =

Fig. 255.

7T d 2

; deze
4
bedraagt 0,5024 mm2, hetgeen we afronden op 0,5 mm . Voor de ohmse weerstand
0,0172-1890
levert dit op: R- = —o?----- = 65n’

De inductieve reactantie bedraagt: A'l = 2 • -500-0,05 = 157 S2.
Met deze en de voorgaande waarde kunnen we de impedantie
bepalen van de spoel alléén (Zsp). b.v. met een
schaal
/
1 cm -.50ï\ /
weerstandsdriehoek. In fig. 256 is deze driehoek
afgebeeld, met de schaal, waarop getekend is, er
bij vermeld, zodat men alle waarden kan na
Z*P/
gaan. Voor Zsp meten we 34 mm, hetgeen over
eenkomt met 170 fi.
Verder kunnen we met de weerstandsdriehoek
niet gaan, want die is op de parallelschakeling
Rsp
niet toepasselijk. Dus moeten we gebruik maken
van een stroomdriehoek.
Fig. 256.
Omdat er geen spanning gegeven is, nemen we
die maar aan, b.v. 170 V, dan is it (door de spoel) gelijk aan 1 A
170
en z._, (door de parallel-weerstand) gelijk aan
= 1,36 A.

Men zou nu misschien, de fazeverschuiving uit het oog verloren
hebbende, veronderstellen, dat de totale stroom gelijk was aan
i— z( -|- i2 = 1 4" L36 = 2,36 A. Deze optelling is echter onjuist,
hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit, dat i} na-ijlt op v en i.> infaze is met u. Algemeen kunnen we dit uitdrukken door te zeggen,
dat de fazeverschuivingen van z, en i2, ten opzichte van v, onge
lijk zijn. Zouden z*, en z._, elk even veel graden vóór- of na-geijld
hebben op v, dan waren ze onderling in-faze geweest en was
bovenstaande optelling geheel juist.
Voor

de

totale

stroomsterkte

in

ons

geval

geldt nu, dat:
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’i
maar om deze optelling te kunnen verrichten, moeten
we de fazeverschui ving tussen tj en i, eerst kennen. Van iï weten
we, dat deze na-ijlt op v. De grootte van deze fazehoek tussen v
en i, is de hoek <p in fig. 256, dus zetten we, langs de Z-lijn de
spanning v af en langs de lijn, die A\7, voorstelt, de stroom i,. Een
en ander is weergegeven in fig. 257. Overeenkomstig de aange
nomen schaal wordt de p-vector 4,25 cm en wordt de vector /,
juist 2 cm lang.
oC/.-da/De stroom i., is in-faze met v, dus moet
Icm = 50 jy
Jcm = 40V
op de p-lijn getekend worden. De vector
1cm = 05 A
1 36
i., wordt ’ = 2,72 cm lang. (Meet
U9 j

dit alles na!).
Ter bepaling van de totale stroomsterkte trekken we nu een lijn // i, en
een lijn // i . (stippellijnen) en verbinden
hun snijpunt met het hoekpunt van (p.
Deze laatstgevonden verbindingslijn is
!f
dan de vector (it), die de totale stroom”sP
sterkte voorstelt. Door meting vinden
Fig. 257.
we, dat de lengte 3,95 .cm bedraagt,
Dit komt overeen met 1,975 A. Deze 1,975 A is de in fig. 255
aangegeven (onvertakte) stroom i.
Uit deze waarde van i en de aangenomen waarde van v, kunnen
we de impedantie van de gemengde schakeling uit fig. 255 bepalen.
v
170
Hiervoor vinden we: Z = --=:,-_.86,1 ft.
i
1,9/3
Uit dit voorbeeld is ons gebleken, dat door parallelschakeling van
een weerstand R aan een impedantie Z, de fazeverschuiving in de
kring, dus tussen v en i, altijd kleiner wordt, want <pt <<Psp (zie
fig. 257). Hetzelfde zouden we gevonden hebben, als we de weer
stand R met de spoel in serie geplaatst hadden. Hieruit kunnen
we de algemene regel afleiden :

Voegt men aan een bestaande impedantie een ohmse weerstand
toe, hetzij in serie of parallel, dan neemt daardoor de fazeverschui
ving in de kring altijd af.

Een ander voorbeeld, dat we hier willen behandelen, is de serieschakeling van twee impedanties Z( en Z._,, die elk een verschil
lende fazeverschuiving bezitten.
Elk van deze impedanties kan
Z3
willekeurig een serie- of parallel
schakeling voorstellen. We zullen
Fig. 258.
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ons maar eens bepalen tot de serieschakeling van twee spoelen,
die elk een ohmse weerstand R en zelfinductie-coëfficiënt L be
zitten. (Zie fig. 258). Daar elke spoel, op zichzelf beschouwd, weer
een serieschakeling
Ri
L,
R2
L2
van R en A is, kun
nen we de schake
k__________ .______________ J
\_____________________________)
ling uit fig. 258
Fig. 259.
weer
vervangen
door die uit fig.
259, immers, de volgorde van de R's en de A’s doet bij een
serieschakeling niet ter zake. Nu kunnen we van R{ en A, een weer
standsdriehoek tekenen en eveneens van R„ en A2. Stellen we
R, = 120 £2 ; R. = 50 £2 ; A\, = 50
en
, = 120 £2 , dan
vinden we, hetzij door berekening of door constructie, dat Z | = 130 £2
en Z2 = 130 £2 (zie fig. 260).
schaal:
We hebben de getallen opzette
1 mm =.5
lijk zo gekozen, om voor Z , en
Z2 dezèlfde uitkomsten te ver
krijgen.

—r'i n r’——n n p—■W5F
T,

Wanneer nu de totale Z ge
vraagd wordt, dan zal men
r2
onwillekeurig geneigd zijn te
Fig. 260.
zeggen, dat twee impedanties
èlk van 130 £2, tezamen (in serie) 260 £2 bedragen. Dit is echter
in ons geval niet juist, want het is weer als gevolg van de ongelijke fazeverschuivingen, dat deze optelling niet algebraïsch of
rekenkundig geschieden mag. We moeten Z, en Z meetkundig
bij elkaar optellen.
Deze optelling is uitgevoerd in fig.
h
261, waarin de weerstandsdriehoeken
schaal:
1 mms 5 rv
uit figuur 260 aan-elkaar getekend
zijn. A fba is de weerstandsdriehoek,
Z">L
die betrekking heeft op de eerste
^2
impedantie; daarin is ab = XiJr In
A b h d, die op de tweede impedantie
bl 2.
betrekking heeft, is bd=R>. Der
Zi

Ri

halve is fe = R{ +7?o en is e h =
■1
en ander
=
4“
U’t een en
jj_____ £1
volgt nu, dat A ƒ h e de weerstands
a R2 e
",
driehoek is, die betrekking heeft op de
Fig. 261.
beide impedanties tezamen of anders
gezegd, op een denkbeeldige impe
dantie, waarvan de ohmse weerstand Rt -f- R 2 en de inductieve

r

Oosterwijk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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reactantie -V/,, ~p A / bedraagt. De meetkundige som van Z| en
Z . is dus de lijn f h, die we aangeduid hebben met Ztot- Deze
totale impedantie is volgens de stelling van Pythagoras gelijk aan:
Ztut. —
(R , -p R.,)- -p
“h ^2)"
We zien uit dit resultaat, dat bij serieschakeling alleen de ge
lijksoortige weerstanden rekenkundig bij elkaar opgeteld mogen
worden. Onder ..gelijksoortige” weerstanden verstaan we daarbij
weerstanden, die dezelfde en gelijksoortige fazeverschuiving veroorzaken.
Uit het bovenstaande is ons nu gebleken, om welke reden de
beide impedanties uit fig. 258 niet rekenkundig bij elkaar op
geteld mochten worden, nl. omdat ze een verschillende hoek
c/ bezitten. Omgekeerd volgt hieruit, dat Z, en Z2 wèl rekenkundig
bij elkaar opgeteld hadden mogen worden, indien de fazehoek van
Z( gelijk was geweest aan de fazehoek van Z2. Dit blijkt nog
duidelijker aan de hand van het vectordiagram, want als in fig. 261
<7 , gelijk aan (p, was geweest, dan zou Z_, in het verlengde van
Z, gelopen hebben en zou Ztot. met
en Z2 zijn samengevallen.
In dat bijzondere geval geldt, dat: Ztot. = Zx -p Z2. (Zelf kan men
dit gemakkelijk constructief bewijzen, door het voorbeeld uit fig. 261
nog eens uit te werken, maar dan b.v. voor R., 60 £2 en voor At.»
25 £2 te kiezen)

Hetzelfde wat we hierboven aangetoond hebben met betrekking
tot het optellen van weerstanden bij serieschakeling. werd
in het voorgaande voorbeeld reeds ter sprake gebracht in verband
met de optelling van stromen bij parallelschakeling. Ook
daar bleek, dat die optelling alleen dan rekenkundig geschieden
mag, indien die stromen, ten opzichte van de spanning, alle de
zelfde (en gelijksoortige) fazeverschuiving bezitten. We kunnen
daarom uit een en ander de volgende regel af leiden :
De optelling van ivisselstroomgrootheden mag alleen dan reken
kundig geschieden, indien die grootheden alle dezelfde en gelijk
soortige fazeverschuiving bezitten. In ieder ander geval moet de
optelling geschieden, met in-acht-neming van de heersende faze
verschuiving.

Ten slotte willen we nog een zeer belangrijk geval behandelen,
nl. een parallelschakeling van twee takken, respectievelijk bestaande
uit een serieschakeling van L en R en een serieschakeling van C
en R. Dit geval is afgebeeld in fig 262. Ter toelichting diene,
dat dit geval betrekking heeft op de parallelschakeling van een
enkele spoel en een enkele condensator. Omdat we hierbij echter
de verliesweerstand van de spoel (Rsp) respectievelijk die van de
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condensator (7?c) nu eens niet verwaarlozen willen, zijn deze als
ohmse weerstanden in serie met L en C opgenomen.
Van deze schakeling willen we nagaan,
hoe groot de impedantie is van iedere
o.et
tak afzonderlijk en hoeveel ohm de
A )
2J6J>
totale impedantie bedraagt. De gege
vens zijn : p = 192 V; A'/_ — 112 S2 ;
/?,p=15 0; A'c=84 O; Kc=13O.
Ic

~G>

>L

v

J

Om de oplossing zoveel mogelijk langs
grafische weg te vinden, bepalen we Z,
|*.p
(van de spoel) en Z2 (van de conden
sator) met behulp van twee weerstands
driehoeken. De driehoeken leveren dan
tevens de fazehoeken g? t en <p.> op, die
Fig. 262.
de stromen z( en i2 ten opzichte van
de gemeenschappelijke spanning v bezitten. In het vectordiagram willen we daarom van deze gemeenschappelijke spanning
(p) uitgaan. In fig. 263 is die spanningvector verticaal geplaatst.
De lengte bedraagt, overeenkomstig de schaal, 19,2 mm.

T

schaal

V

7 mm-1 oV
1 .. *2 n.
/ .. =0.1 A
"

Xc

b

■—■------------------ .

i2

1

o
Fig. 263.

Om op de meest geschikte manier de stromen i} en i2 meetkundig
te kunnen optellen, tekenen we de weerstandsdriehoeken zó, dat
de hoeken cp ( en <p., onder aan de p-vector komen te liggen. In
de figuur stelt ob de weerstand van de spoel (/?sp) voor en o a de
weerstand van de condensator (7?c)- De lengte van o b is 7,5 mm,
die van o a is 6,5 mm (controleer dit met de gegevens). De lijnen
A'j. en A\_, respectievelijk 56 mm en 42 mm lang, staan loodrecht
op de p-vector.
Voor Zt en Z> lezen we in de figuur respectievelijk af, Z| =
— 56,5 mm = 113 n en Z.» = 42,5 mm = 85 n De hoek g?, wordt
ingesloten door R{ (of ob) en Z( ; de hoek g>2 door R2 (of o a)
en Z2.
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192

Vervolgens berekenen we Z, en i2, nl. iï —
- ^— = ^-^=1,7 A

en i, —— oc —
—2,26 A. Tekenen we nu Z. langs Z. en i2
/j

o5

langs Z.,. dan hebben de stroomvectoren, ten opzichte van de ge
meenschappelijke spanningsvector, hun juiste fazeverschuiving.
Door nu Z, en Z, met behulp van een parallelogram, bij elkaar op
te tellen, vinden we ten slotte de resulterende (onvertakte) stroom
Z, welke in fig. 262 aangegeven is.

Tot zover heeft zich niets vreemds voorgedaan, maar wanneer we
die stroomresultante eens gaan meten, dan vinden we daarvoor een
lengte van 8 mm, hetgeen volgens de schaal overeenkomt met 0,8 A.
Dit mag toch zeker wel een eigenaardige uitkomst heten. Om een
en ander beter te doen uitkomen, zijn in fig. 262 drie ampèremeters
getekend, die de berekende stroomsterkten aangeven. *)
Ogenschijnlijk zou men nu misschien denken, dat als ii = 1,7 A
en Z2 — 2,26 A, de totale stroom 1,7 j- 2,26 = 3.96 A zou be
dragen. De werkelijkheid levert een enigszins andere uitkomst op,
nl. 0,8 A! Dit is zelfs nog kleiner dan de kleinste der beide takstromen. Omgekeerd wil dit dus zeggen, dat de aan de parallel
schakeling toegevoerde stroom slechts 0,8 A bedraagt en dat
er ondanks dat, in de ene tak een stroom ontstaat van 2,26 A en
in de andere tak een stroom van 1,7 Al
Nu berekenen we de totale impedantie Zr (hierna kortweg Z gev
192
noemd). Daarvoor vinden we: Z — •--- -240
Deze uitZ
0,8
komst doet ons niet minder vreemd aan, want 240 ft is nog groter
dan de som van de beide impedanties Zj en Z2. Vroeger, in de
gelijkstroomtheorie, hebben we geleerd, dat de vervangingsweerstand bij parallelschakeling altijd kleiner is, dan de kleinste van de
takweerstanden. De uitkomst, die we nu vinden is precies het
tegengestelde. (Geldt echter niet voor parallelschakelingen in het
algemeen.)
Wanneer we eens gaan zien naar de oorzaak van dit vreemde
verschijnsel, dan blijkt die wederom gelegen te zijn in de faze
verschuiving tussen Zj en Z2. Het is nl. aan de hand van fig. 263
gemakkelijk in te zien, dat de resulterende stroom Z groter wordt
(en daarmede de vervangingsimpedantie Z kleiner), naarmate de
hoeken <p, en cp., kleiner zullen zijn, dat wil zeggen, naarmate elke
tak méér ohmse weerstand bezit.

Men gelieve in fig. 262 de getallen 2,26 en 1,7 die naast de meters .4 j enj2
geplaatst zijn, met elkaar te verwisselen.
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Maken we daarentegen de weerstanden R, en Rkleiner, dan
worden cp ( en cp2 groter en zal de resultante van z, en i2 daardoor juist weer kleiner worden. (Zie ook de constructies in
fig. 203). Dit geeft dan voor Z een grotere uitkomst.
Zouden we kans zien om Rx en R., gehéél nul te maken, dan
zouden ix en i., onderling tégenfazig verlopen en zouden we voor
Z een nog grotere uitkomst vinden.
De grootste waarde vinden we voor Z. als we ervoor zorgen (uitgaande: van de laatstgenoemde toestand), dat nu bovendien nog z,
en z„ iaan elkaar gelijk worden. Omdat, bij afwezigheid van
en R>, de stromen z, en z2 onderling tégenfazig zijn, vinden
we in het laatstgenoemde geval, dat: i = i} —i2 = nul.
Voor de totale of vervangingsimpedantie van deze (denkbeeldige)
weerstandsloze parallelschakeling van L en C vinden we in dit
v
v
bijzondere geval, dat: Z =
- == oneindig groot!
i
Vergelijk dit gevondene met het laatste cijfervoorbeeld, dat op
blz. 445 werd uitgewerkt.

Het bovenstaande geval is voor ons zeer belangrijk, zodat men
zich van een en ander goed rekenschap dient te geven. Later (in
dl. 2) komen we er op terug in het hoofdstuk over „Resonantieverschijnselen".

Voorbeeld.
Als de impedanties Zx en
in fig. 264 elk 100 2 bedragen, wat
valt er dan op te merken omtrent de grootte van hun vervangingsimpedantie Z ?
Oplossing.

Als Z. en Z„ eenzèlfde fazehoek cp bezitten, zijn
ix en
onderling in-faze en levert dit voor i de
grootste uitkomst op (rekenkundige som). In
dat geval is i =
-f- i2 en daar i = i2 (want
Zl = Z..,) vinden we vóór i de dubbele-waarde
van één takstroom. Derhalve is dan Z = --- = 50 2 .

Dit is de laagste waarde die Z ooit bereiken kan.
We hadden deze uitkomst eveneens verkregen
Z, . Z,
door toepassing van form. 17 nl.: Z =
— -Z[ ~r Zq.

Deze formule blijkt dus steeds dan van toepas
Fig. 264.
sing te zijn, als de parallel geschakelde impe
danties dezèlfde fazeverschuiving bezitten.
Zijn daarentegen cp x en 9?., ongelijk, dan vinden we voor de (meet
kundige) som van
en t., altijd een lagere waarde en neemt de
impedantie van de parallelschakeling toe. De kleinste waarde voor
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i vinden we bij de grootste fazeverschuiving tussen il en i„.
i... Met
betrekking tot fig. 264 zou dit het geval zijn, als b.v. g?, =0° en
</— 90' was, dus als Zï een ohmse weerstand was van 100 2 en
Z: een ideeèle zelfinductie van 100 ft. (Deze schakeling niet te
verwarren met fig. 262, want hier (in fig. 264) zijn beide takken induc
tief, terwijl in fig. 262 de ene tak capacitief en de andere inductief
is). In het genoemde geval dat g\ =0° en cp., =90°, vinden we, dat
de totale stroomsterkte gelijk is aan 1^2-maal de waarde van één
takstroom. (Toon dit zelf aan en bedenk daarbij, dat i, en i2 even
groot zijn en 90° fazeverschil bezitten). De vervangingsimpedantie

is dan

2-maal zo klein, dus: Z -

2

— a • lZ2 -100 = 50 • ^2 = 70,7 fl.

Samenvatting:

Wanneer men met een bestaande impedantie een
ohmse weerstand parallel schakelt, of deze er mede
in serie plaatst, dan neemt daardoor in beide gevallen
de totale fazeverschuiving af.
W isselst roomgrootheden mogen alleen dan rekenkun
dig bij elkaar opgeteld worden, indien ze eenzelfde
en gelijksoortige hoek cp bezitten. Is dit niet het
geval, dan moet de optelling meetkundig geschieden.
Schakelt men impedanties parallel, dan is de vervangingsimpedantie alleen dan gelijk aan het quotiënt
van hun „product” en hun „som”, indien ze dezelfde
en gelijksoortige fazeverschuiving bezitten; in dat
geval vindt men voor Zverv. de laagste waarde. In
ieder ander geval (waarbij hun fazeverschuivingen
dus niet aan elkaar gelijk zyn) moet Zuerv, berekend
worden uil het quotiënt van v en i en zal men tot
uitkomst steeds een grotere waarde vinden, naar
mate het fazeverschil tussen de takstromen groter is.

Een bijzonder geval is de parallelschakeling van een
spoel en een condensator, omdat de vervangingsimpendantie daarvan een zéér grote waarde kan op
leveren. De allergrootste waarde vindt men voor het
geval dat X/ — Xc en onder verwaarlozing van hun
ohmse weerstanden. In dit (theoretische) geval is
Zrc)-v. = co ; practisch is dit geval echter niet moge
lijk, door de aanwezigheid van de ohmse weerstand.

AANHANGSEL.
Wiskundig gedeelte.

§ I.

Algemeen.

Een „som"
is de uitkomst van een optelling.
aftrekking.
„verschil"
.. „product" „ „
„ „ vermenigvuldiging.
„ „ deling.
„ „quotiënt" „ „

Het „omgekeerde" van een getal, is dat getal op 1 gedeeld. Het
1
1
m • 1 /
1
van a is
van 0.2 is - (= 5); van ?
omgekeerde van 4 is
4
a
13
7
8
1/
4
is -(= 2); van - ’S 7 '= 4^ van
Van —
8 ‘isS 7 enZ’
j

Een ander woord voor „omgekeerd" is „réciproque".
Als a kleiner is dan b schrijft men a < b (onthoud: van het teken
kan men, met een streepje ervoor, de letter „k" van „kleiner"
maken), a is groter dan b, wordt geschreven: a
b.

„Nul" is oneindig veel maal (wordt aangeduid met het teken co)
4
12
op ieder willekeurig getal begrepen. Men schrijft — = co; —= co
enz. Uit het eerste volgt: 0 • co = 4 ; uit het tweede : 0 • co = 12.
Omdat 0 • co iedere willekeurige uitkomst kan opleveren, zegt men,

~ .

0 .
0

dat 0 • co „onbepaald" is. Ook — is onbepaald.

K

4-4X- 2 = - 8 I Regel: Ongelijke tekens, met elkaar vermenig
vuldigd, leveren steeds een minteken op.
4X + 2=- s:
Gelijke tekens, met elkaar vermenig
4-4X + 2 = +8
-4X-2 = + 8|
vuldigd, leveren steeds een plusteken op.
B.v. (-|- 6) [lees:
lX + 6]is
6: —8) =-{-8: —— 3) = — 3.
aftrekken of er bij optellen,
Men kan kg niet van meters
i
maar men kan wél kgi en m met elkaar vermenigvuldigen of op
elkaar delen B.v.:
Arbeid wordt gemeten in kgm (kg „maal" m). Vermogen wordt
gemeten in kgtn!sec (kgm „gedeeld door" sec).
Inplaats van ,.gedeeld door" zegt men „per".

Van twee getallen a en b is het „algebraïsch gemiddelde" gelijk

aan

a + b ; hun „meetkundig gemiddelde" is l/a • b.
2
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§ 2. Evenredigheden en ivergelijkingen.

3
3
9
9
- (of 3:4) is evenveel als
(of 9✓ .: 12).
.v
.
Daarom is . - - - of
4
12
4
12
3:4 -9:12. Dit noemt men een „evenredigheid". Algemene
schrijfwijze hiervoor is, a : b -- c : d (Uitspraak : „a staat tot b
als c staat tot d”). Enkele eigenschappen zijn:
Als a : b = c : d. dan is a-d — b-c. (Hoofdeigenschap!) In woorden: „Het product van de buitenste of uiterste termen, is gelijk
aan het product van de binnenste termen”
b : d (de binnenste
Verder geldt: als a : b = c : d dan is a : c
termen van plaats verwisseld). Hetzelfde geld voor de uiterste
termen ; dus als a : b = c : d, dan is ook d : b - — c : a.
Volgens de andere schrijfwijze:
a
c
Als ,r dan is a-d- b-c, kruiselings vermenigvuldigd!
b
d
b b en c kruiselings van plaats verwisseld1
f=
dan is
■
b en c kruiselings
Als
b
d
cd
d
(Toets deze eigenschappen aan het bovengenoemde cijfervoorbeeld).
Hieruit volgt de regel:
In plaats van te ,,delen door een getal” aan de ene zijde van het
isgelijk-teken, mag men ook ,,vermenigvuldigen mèt hetzelfde getal”
aan de andere zijde van het is-gelijk-teken.
Eveneens geldt:
Inplaats van ..bij het ene lid (ene zijde van het is-gelijk-teken) een
getal op te tellen", mag men ook „van het andere lid hetzelfde
getal aftrekken".

Voorbeeld:
Gegeven is, dat: V = E
/ • R (zo’n vorm heet een „vergelijking")’,
gevraagd / er uit op te lossen (dit noemt men het oplossen van
die vergelijking „naar /”).
Toepassing van beide regels geeft:
E— V
3° / =
le V + I-R = E; 2° /.R = E- V
R
Als in een vergelijking méér dan één onbekende voorkomt, heeft
men zoveel vergelijkingen nodig als er onbekenden zijn. Deze ver
gelijkingen moeten onafhankelijk van elkaar zijn (de ene mag niet
uit de andere volgen).
Voorbeeld :
Gevraagd x en y op te lossen uit: 2 xy = A2. Dit gaat niet,
want er zijn twéé onbekenden, dus moet er nog een vergelijking
2y — 30 (volgt niet uit het eerste).
gegeven zijn. B.v. x
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Optelling geeft: 3x-|~3y = 72 of x -|- y —- 24, dus x — 24 — y.
Ingevuld in de eerste vergelijking, geeft dit: 48 - 2 y + y = 42 of
48
42 = 2y
y, waaruit volgt: y = 6. Daar x -|- y = 24, is
x=18.
§ 3.

Machten.

a X a of a • a of a2 is het „kwadraat’’ van a, ook wel genoemd
het „vierkant van a of „de
,,de tweede macht" van a. De vijfde macht
van a is a5 = a-a-a-a-a. Men noemt a het „grondtal” van
de macht; het cijfer rechts-bovenaan heet de „machtsexponent”.
a:' X a’ — a • a • a • a • a X a • a = a~; dus a5 • a2 = a (5+2) = a~.
Regel:

Machten met eenzelfde grondgetal, met elkaar vermenigvuldigd,
leveren opnieuw een macht met hetzelfde grondtal op, waarvan
de machtsexponent gelijk is aan de som der oorspronkelijke expo
nenten
„

5 = a2 X a' X a 2

(a-’)3

— a <(2-3) = a,:.

a • a X a-a Xa,a = a6; dus (a2)8 =

Regel:

De macht van een macht, levert opnieuw een macht op met het
zelfde grondtal, waarvan de machtsexponent het product der oor
spronkelijke exponenten is.

a2

a2

a•a•a•a•a
a5
(5-2) = a3e
= a • a • a = a3dus
^=a
a•a

Regel:

Machten met eenzelfde grondtal, op elkaar gedeeld, leveren op
nieuw een macht met hetzelfde grondtal op. waarvan de machts
exponent gelijk is aan het verschil der oorspronkelijke exponenten.
5‘
— 5<3—5; = 5—2 (negatieve macht!). Maar
55
53
1
eveneens geldt, dat: -- — (teller en noemer delen door 5 ).
53
552
5-2
5-2
Derhaive is 5“ 2 — —.
Derhalve
. -----Daar 5~2----hetzelfde is als - — en dus —— =

Volgens deze regel is

1

geldt de regel:
52’
Een negatieve macht in de teller van een breuk verandert in de
noemer tot een positieve macht. Hetzelfde geldt ook omgekeerd.
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d.tv.z. een negatieve macht in de noemer van een breuk verandert
in de teller tot een positieve macht.
Voorbeelden :
6-2

1
= 62;

4.5
10-*

= 4,5- 10'2 ; 6 - 10"3 =

6
103

: 12-10'2=iï CnZ'

Een merkwaardige deling is die van twee gelijke machten met het
zelfde grondtal, b.v.

a-

_ _

.

. Men kan voor de uitkomst hiervan „1”
aschrijven, maar eveneens, av'~~} — a . Zo geldt, op overeenkomstige wijze, dat 8°
1 ; 12° = 1 ; enz.
Regel:
Ieder getal, tot de nul-de macht verheven, levert 1 tot uitkomst op.
Omdat 102 „honderd" is en 10~2 „gedeeld door honderd" voor
stelt, komt het minteken vóór de machtsexponent hier overeen,
met het plaatsen van „ste" achter het woord „honderd". Onthoud
daarom dat:

103
10r’
10!’
10’ 2

= milli (m).
= duizend
; 10-3
= duizenste
— millioenste
= micro (pc).
= millioen
; 10-G
: duizendmillioenste = nano (n).
= duizendmillioen ; 10“9
=
: millioen millioen ; 10-1 2 = millioenmillioenste = pico (p).
!
32
Z5\3 53

(ir

-42; Is )

83 cnz*

Regel:
Een breuk tvordt tot een macht verheven, door teller èn noemer
beide tot die macht te verheffen.
2-a
Verwar niet met elkaar 2-^ j
_ a2
en
“ ó2
b

i;r

§ 4.

Wortels.

Omdat 2 • 2 - - 4 schrijft men 1/4
uit 4 is 2").

- 2 (lees: ,,de tweedemachts-wortel

Eveneens is 3-3-3 = 27, dus /27 - 3 („de derdemachts-wortel
uit 27 is 3 ) enz. Het teken [/ heet „wortelteken" het cijfer er
in heet „wortelexponent”. Bij fiveedemachts wortels laat men de
wortelexponent eenvoudig weg en spreekt daarbij kortweg van een
„wortel”.
|/ï = 1 ; 1/4 = 2; 1/9 = 3; IZ 16=4; |/25 = 5 enz.

459

Als Z 16 = 4 en [Z25 = 5 dan moet |Z 20
4, . . . (zie tabel op blz. 476).

i/i

=2
= 20
IZ 40000 = 200
lz 4 00 00 00 - : 2000

|/ 400_

|/5K = LH = 1.

|/36 — 6 ’

4 en

5 zijn, dus

onthoud: voor iedere twéé nullen onder
het wortelteken, krijgt men er één nul vóór
het wortelteken.

~

IZ3

1 “iZl’

1^3
- I/T
~2~ = £ Z 3 ; enz.

Regel:

De wortel uit een breuk is gelijk aan de wortel uit de teller, ge
deeld door de wortel uit de noemer.
Omdat 2-2 = 4 en 2 = |Z 4 is |Z4 • |Z4 weer gelijk aan 4. Dus:
gelijke vierkantswortels, met elkaar vermenigvuldigd, leveren het
oorspronkelijke getal weer op.

1/2

1/2 ~ 1/2-1/2"

2

-

Onthoud: l/T = J,|/2; KÏ=>|/3; |/ï=J/4; 3-|/ï=
= Jl/4 enz.
a 3 • a 3 = aG dus |ZaG=a3; a’-a4=a8 dus (Za8—a4-

Andere

manier: [/a6=a$ = a:3 ; |Za8 = a •-*’ = a ‘.
3 _
u
I/2”’ = 2^ - 22
Eveneens |Z51 2 = 5 3 = 5^ ;
Regel:

Men trekt de wortel uit een macht, door de wortelexponent te
delen op de machtsexponent.
|ZÖ,ÖÏ=0,l want 0,1-0,1
0,01; |Z(XÖÖÖ9 = 0,03
want 0,03-0,03 = 0.0009.
Let wel:
De wortel uit een getal groter dan 1, is kleiner dan dat getal,
De wortel uit een getal kleiner dan 1, is groter dan dat getal.

Komt in een vergelijking een wortelteken voor, dan „verdrijft”
men dit, door die vergelijking te „kwadrateren”.

Voorbeeld:
25 =

50

2. z x n:

x= 1 4- 1 =2

625 =

2500
4.(x

1)’

x

2500
~"4-625*’

x—1 = 1;
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( + 2) • ( -|- 2) - J- 4 dus \/ -f- 4 -- -|- 2, doch daar eveneens
2) • (
’ “F 4. kan (/ F 4 óók 2 zijn. Derhalve is / 4 =
= „plus of min 2" (schrijfwijze: ± 2).
Een „vierkantsvergelijking" is een vergelijking, waarin de tweedemacht of het vierkant van de onbekende voorkomt. De algemene
gedaante van een vierkantsvergelijking kan zijn a • x - -|- b • x -|- c = 0
of x -’-F p • x / Q = o. In het eerste geval vindt men de wortels van
i
.... .
..
b + l/b4-a-c
,
,
de vergelijking uit: .v — —------- —
—; in het tweede ge2•a
val worden de wortels berekend uit: x —
-F K-ïp- <?•
§ 5.

Enkele nuttige wenken.

Om bewerkingen met getallen gemakkelijk en vlug te kunnen uit
voeren, onthoude men. dat:
„gedééld door
5” hetzelfde oplevert als „maal 2"
en daarna de
„gedééld door
25"
„
,,
,,
„maal4”
plaats van de
„gedééld door
33" „
„
,,
„maal3"
komma bepalen!
„gedééld door 125" „
„
„
„maal8"
Voorbeelden :
11
= 0,088 (11 maal 8; komma 3 plaatsen naar links)
125
0.4
2,4
0,032 (4 maal 8; enz.);
—- 48 (24 maal 2);
12.5
0,05
15
= 4,5 (15 maal 3)
3.33

Onthoud verder de volgende uitkomsten, want die getallen komen
herhaaldelijk in onze becijferingen voor:
|/2 = 1.414; 1/3 = 1.73; 1/10 = 3,16; tt == 3,14 (zie cirkel);
4tt = 12,56; tt= 9,875 (bij minder nauwkeurige berekening^ien

afronden op 10); — = 0,318; •
7T

2 7T

= 0,159; ^=0,785. (Van buiten

leren!)

Bij het uitwerken van iingewikkelde vormen, deze eerst zoveel
mogelijk vereenvoudigen !

Voorbeeld:
1
0,159
/3ÖÓ • 10-12 • 1800 • 10“° ~l/5?ÖÖ00 • 10~‘8
15,9.10^
0,159
0JS9
0,159^1^
" |Z54 .’10-^ ~ 10’7 |/54 “
1/54
7,35
waaruit volgt:
X

27T
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-v-- 2,163 • 105 = 216300. (Bij het cijferen gebruik maken van
de getallenlijst met kwadraten, wortels enz. — Zie blz. 476).
§ 6.

Driehoek.

Som der hoeken van een driehoek is 180°. Een stompe hoek is
groter dan 90°. Een rechte hoek is gelijk aan 90°. Een scherpe
hoek is kleiner dan 90°.
In ieder rechthoekige driehoek is
B
het kwadraat van de schuine zijde
steeds gelijk aan de som van de
kwadraten der beide rechthoekszijden. (Stelling van Pythagoras —
klemtoon op eerste „a”). Volgens A b C
fig. 1 is dus c2 = a2
62. Omdat
een ..kwadraat” door een ,,vier
Fig. 1.
kant” kan worden voorgesteld, kan
men deze stelling ook „figuurlijk”
afbeelden. (Oppervlak van het grote vierkant is gelijk aan de som
van de oppervlakken der kleinere vierkanten). Hieruit volgt:
c = l/a 2b 2 ; a = |Xc2 — b-; 6 = k/c2—a2.

A

Driehoeken zijn ,,congruent", als ze elkaar volkomen kunnen be
dekken, dus de een de ander en de ander de een.
Driehoeken zijn „gelijkvormig", als hun hoeken even groot zijn.
§ 7.

Cirkel.

Cirkels zijn „concentrisch". als ze hetzelfde middelpunt hebben
(fig. 2). De straal of radius „r” is de rechte afstand tussen
middelpunt en omtrek. De diameter of middellijn „d” is tweemaal
de straal (d = 2-r).
Voor iedere cirkel geldt, dat
zijn diameter 3,1416.... maal
op de omtrek begrepen is. Dit
getal, op 3,14 afgerond, wordt
aangeduid met 77 (Pie). Dus
omtrek cirkel = tt • d. (Zie tabel
blz. 476).
Fig. 2.
Fig- 3.

T

TT . d 2

Het ronde oppervlak „q" van een cirkel is gelijk aan: q =——---(„een kwart pie J-kwadraat” — fig. 3). Bij het cijferen gebruik
maken van de getallenlijst — zie blz. 476 — kolom

d7t’ 4~
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Verwar „omtrek" niet met „oppervlak". Het eerste wordt gemeten
in lengtemaat (cm), het laatste in vlaktemaat (cm2).

Van twee verschillende cirkels staan de omtrekken in dezelfde
verhouding tot elkaar als de diameters; de oppervlakken ver
houden zich daarentegen als de kwadraten der diameters. Stel
de omtrekken o( en o., de oppervlakken qt en q2, de diameters
d, en d2, dan geldt, o 1 : o._, — d, : d., en q{ : q., = d, 2 : d.>~. De
dubbele diameter geeft dus een ftveemaal zo grote omtrek en een
weemaal zo groot oppervlak.
Onder een „grootcirkel” verstaat men de grootste cirkel, die op een
bol getrokken kan worden; het vlak van deze cirkel gaat altijd
door het middelpunt van de bol.
Het oppervlak van een bol is weemaal het oppervlak van een
grootcirkel.
Een bol met diameter d heeft een oppervlak TT • d ~.

Een ,.radiaal” is een boog ter lengte van de radius. De omtrek
van een cirkel (tt • d of tt • 2 . r of 2 • r • r) is derhalve gelijk aan
2 • 7r radialen.
De omtrek van een cirkel, in
graden uitgedrukt, is 360°.
Een radiaal is gelijk aan het
2vr-de deel van 360° of het
7r-de deel van 180°.
Een „middelpuntshoek” is een
hoek, waarvan het hoekpunt
samenvalt met het middelpunt
van de cirkel (fig. 4b). Een
Fig. 4.
„omtrekshoek’1 is een hoek,
waarvan het hoekpunt op de omtrek ge
dgeriï
legen is (fig. 4a).
Een middelpuntshoek telt even veel graden
als de boog, die hij omvat.
Een omtrekshoek telt het halve aantal
graden van de boog, die hij omvat.
Als de diameters van een groot aantal cir
kels steeds even veel toenemen (b.v. de
lagen van een gewikkelde spoel), dan be
rekent men de som van alle cirkelomtrek
ken, met de z.g. „gemiddelde diameter".
■gem.
In fig. 5 is de kleinste cirkel aangegeven
met 1, de grootste met 2; daartussen verFig. 5.

I
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onderstellen we nog 28 cirkels, zodat er in totaal 30 cirkels zijn.
Stel nu d{ = 5 cm en d2 = 15 cm, dan is de gemiddelde diameter
(d,dus die van de gestreepte cirkel gelijk aan — —— = 10 cm.

'I

Het eenvoudigst meet men djetll., zoals aan de onderkant van fig. 5
aangegeven is.
In dit geval bedragen alle omtrekken tezamen: 30 • • d>jem. —
300 • TT cm =9,42 m.)
Bij de berekening van de draadlengte van een volgewikkelde spoel
of haspel komt dit hierop neer, dat men de berekening uitvoert,
alsof alle windingen dezelfde (gemiddelde) diameter hadden.

§ 8. Functies.
Bij beschouwing van hetgeen om ons heen gebeurt, valt het onmiddellijk op, dat het merendeel der dinge:n in een zeker verband
tot elkaar staat. Zo is de snelheid van een lichaam afhankelijk
van de kracht, waarmee het wordt voortbewogen; de spanning
in het vlies van een luchtballon is afhankelijk van de hoeveelheid
gas, die men er in pompt; de sterkte van een waterstroom is afhankehjk van de grootte van het verval; de omtrek van een cirkel
is afhankelijk van de lengte der radius: de gemiddelde dagelijkse
temperatuur is afhankelijk van de tijd van het jaar, enz. enz.
In al die voorbeelden valt het ons op, dat de grootheden, die we
telkens het eerst noemden, wèl afhankelijk zijn van die, welke we
het laatst noemden, maar dat het tegengestelde niet het geval is.
Zo is in het eerste voorbeeld de snelheid wèl afhankelijk van de
kracht, die op het lichaam werkt, maar omgekeerd is de kracht,
die er op werkt, in het geheel niet afhankelijk van de snelheid, die
het bezit. Ook in de andere voorbeelden is telkens de eerstge
noemde grootheid wél afhankelijk van de laatstgenoemde, maar
omgekeerd is de laatstgenoemde niet afhankelijk (dus onafhankelijk)
van de eerstgenoemde. Men spreekt daarom kortweg van een
,,afhankelijke"' en van een ,,onafhankelijke”. Zijn de grootheden
bovendien nog veranderlijk of bestaat de mogelijkheid, dat
men ze veranderen kan, dan spreekt men van de „afhankelijkveranderlijke” en van de „onafhankelijk-veranderlijke ”.
Om in ieder willekeurig geval te kunnen uitmaken, welke van de
beide grootheden de afhankelijk-veranderlijke en welke de onaf
hankelijk-veranderlijke is, behoeft men slechts na te gaan, welke
van de beide grootheden noodzakelijk is om de andere te veroor
zaken. Zo was in het eerste geval de kracht nodig om de snel
heid te veroorzaken en niet omgekeerd; de kracht is dus de onaf
hankelijk veranderlijke. Verder is het gebruikelijk om de afhankelijk
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veranderlijke, zoals dit in de voorgaande voorbeelden telkens ge
daan werd, steeds voorop te plaatsen, dus éérst te noemen.

Het feit, dat twee grootheden in een zeker verband tot elkaar
staan, geeft men aan met de naam „functie”. Zo is dus de af
hankelijk veranderlijke een functie van de onafhankelijk verander
lijke (niet omgekeerd!) In vele gevallen (waar andere benamingen
ontbreken), geeft men de afhankelijk veranderlijke kortweg aan met
„y” en de onafhankelijk veranderlijke met „x”. Volgens deze aan
duidingen is dus y steeds een functie van x, want x is de oor
zaak van y.
Een dergelijk verband tussen y en x, hetgeen men, zoals hierna
zal blijken, in een tekening kan weergeven, geeft men aan met:
y
f (x), waarvoor de uitspraak luidt: ,,y als functie van x”. De
aanduiding y = f (x) — denk aan de uitspraak ? — is de algemene
benaming, die dus op iedere functie toepasselijk is. Hebben echter
de afhankelijk veranderlijke en onafhankelijk veranderlijke op zich
zelf reeds een naam of aanduiding, dan treden die in de plaats
voor y en .
Nemen we tot voorbeeld de betrekking, die er bestaat tussen de
oppervlakte van een cirkel en zijn diameter. De oppervlakte geeft
men aan met q en de diameter met d. Er bestaat dus een ver
band tussen q en d en de vraag is nu, welke van deze twee
grootheden de afhankelijk-veranderlijke is. Natuurlijk q, want de
radius is de oorzaak van het ontstaan van de cirkel, dus hangt
de oppervlakte (q) af van de gekozen lengte van de radius (.’, d).
In dit geval is daarom niet d een functie van q, maar omgekeerd
q een functie van d. In de algemene schrijfwijze moeten we derhalve q vóórop plaatsen en krijgen dan : q = ƒ (d).

In zeer vele gevallen is het verband, dat er tussen x en y bestaat,
uit te drukken in een formule. Zo luidt die formule, voor het
TT d-

Voor iedere waarde, die
4~
we aan d geven, verkrijgen we dus een andere waarde voor q.
Geven we aan d achtereenvolgens
achtereenvolg
verschillende waarden, dan is
voord—0; 4-1
;• 4~2
;
4-2,5;
4-2,83; 4-3,46; -|-4
4" 2
q=0; 4-0,785; 4-3,14; -f-4,9; 4-6,28; 4-9,42; 4-12,56
Het is gebruikelijk een dergelijke getallenrij in een
d
9
tabel te verenigen, zoals dit hiernaast is aangegeven.
0
0
4- 0,785
4- 1
Voor d konden we slechts positieve getallen
4- 3,14
4- 2
4- 4,9
4- 2.5
aannemen, omdat de straal van een cirkel, dus ook
4- 6,28
4- 2.83
de middellijn niet negatief kan zijn.
4- 9.42
4- 3,46
4- 12.56
4- 4
Hadden we in ons voorbeeld beschouwd: temp. =
verband tussen q en d, dat: q —
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— f (tijd) ~~ temperatuur „als functie van" de tijd — dan zou,
vanaf een bepaald tijdstip, de tijd alléén positief gerekend
kunnen worden (de tijd schrijdt nl. steeds vóórt en loopt nimmer
terug!). De temperatuur daarentegen, kan zowel bóven het vries
punt (pos.) als er ónder gelegen zijn (neg.) en kan daarom een -|~
of een - teken verkrijgen.
Het is zeker wel duidelijk, dat er voor temp — f (tijd) geen „for
mule" bestaat. Maar daarom kan men toch wel door waarneming,
dus proefondervindelijk (empirisch), het verband tussen de tempe
ratuur en de tijd in een tabel vastleggen.
§ 9.

Grafische voorstellingen.

Nu is het verband tussen y en x in een tabel wel te volge n, maar
bepaald overzichtelijk is het niet. In de electro- en radiotechniek, waar dergelijke functies zeer veel voorkomen, is het er
ons juist om te doen, een goed overzicht te krijgen van „het ge
beuren", dat in de functie ligt opgesloten. Men wil als het ware
met één oogopslag het gehele verband tussen x en y kunnen overzien Om hiertoe te geraken, bedient men zich van de z.g. „grafische voorstelling" welke volgens de betekenis van het woord
niets anders is dan een „getekende” voorstelling.
Het principe van de grafische voorstelling is hierin gelegen, dat
men telkens twee bij-elkaar-behorende waarden van x en y, met
één enkel punt aangeeft, zodat men evenveel punten verkrijgt
als bij-elkaar-behorende waarden van x en y. De grondgedachte
van de grafische voorstelling berust op het volgende.
Wanneer men zich een oneindig groot vel blanco papier voorstelt en
men plaatst daarop een stip, dan is het niet mogelijk om de ligging
van die stip zonder meer aan te geven. Zet men, behalve de stip,
nog een rechte lijn op het papier, dan is het wel mogelijk om de
afstand (met „afstand" wordt hierna stééds bedoeld de „loodrechte
afstand") vanaf het punt tot aan die lijn op te geven, maar daar
mee is de plaats van het punt nog niet bepaald. Daartoe dient
men nog een tweede lijn op het papier te tekenen, die ten opzichte
van de eerste een zekere hoek maakt Hoe
wel die hoek willekeurig is, kiest men daar
I
voor vrijwel steeds 90°.
Het tevoren genoemde vel papier wordt
door deze twee loodrecht-op-elkaar gete
o
kende lijnen (voortaan de „assen" genoemd)
in vier vakken verdeeld, die men aangeeft
ui
iz
met de naam „kwadranten". De nummering
van deze kwadranten is steeds dezelfde (zie
Fig. 6.
fig. 6). Men noemt dit een „rechthoekig

n
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assenstelsel" en geeft het snijpunt van de assen met de naam
„oorsprong" aan.
Uit het voorgaande zal nu duidelijk zijn, dat de ligging van een
punt in een der kwadranten bepaald wordt door de afstanden, die
dat punt tot de beide assen bezit. Daar dus de ligging van ieder
willekeurig punt bepaald wordt door twéé grootheden (afstanden),
geldt ook omgekeerd, dat twéé grootheden door één enkel punt
vertegenwoordigd kunnen worden. En hierin ligt de gehele theorie
van de grafische voorstelling opgesloten. Voor die twee grootheden
kiezen we nl. twee bij-elkaar-behorende waarden van x en y, zodat
omgekeerd één enkele stip in de figuur ons laat zien, hoe groot x
is en hoe groot y is.
Daarbij volgt men de regels, dat:
le. De afstand van het punt tot aan de verticale as (welke af
stand „gemeten" wordt langs de horizontale as) steeds de groot
heid x zal voorstellen en men geeft daarom aan de horizontale as
de naam „x-as". De afstand van het punt tot aan de horizontale as (die „gemeten" wordt langs de verticale as) zal steeds de
grootheid y voorstellen en de verticale as heet daarom de „y-as".
De eigenlijke benamingen van deze assen, die we verder achterwege laten, zijn: voor de x-as „as der abscissen’’ en voor de
y-as „as der ordinaten", kortweg
+/
„abscis" en „ordinaat"; het stelsel
B,
4
zelf draagt de naam „rechthoekig
3
coördinaten stelsel".
_A
2e. Dat men langs de x-as de
1
positieve waarden van x naar
T '3 2 1 5"7 2~3 4 -w
rechts uitzet en de negatieve waar
1
den naar links en dat men langs
de y-as de positieve waarden van
'D
y naar boven uitzet en de nega
C'
tieve waarden naar beneden. (Ont
-y
houd dus, dat naar rechts en naar
Fig. 7.
boven, positief is; naar links en
naar beneden, negatief).
In fig 7 zijn een viertal willekeurige punten aangegeven, waarvan
we de ligging nu gemakkelijk uit de figuur kunnen aflezen, n.l.:
A. x = -|-3, y—-\-2‘,
B, x = - 2, y = -|- 4 ;
C. x —— 3,
y =
4;
D, x = -|- 3, y = — 3.
We kunnen nu op dezelfde manier de waarden van d en q, die
hiervóór in een tabel zijn verenigd, in een assenstelsel weergeven.
In fig. 8 is dat aangetoond. Langs de y-as zetten we d af, want
dat is de onafhankelijk veranderlijke, die we eerder x hebben ge
noemd. Langs de y-as wordt q uitgezet, want dat is de afhankelijk
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veranderlijke, die we eerder y noemden. Alleen het éérste kwadrant
is gebruikt, want d en q blijven beide positief.
Om de punten gemakkelijk te kunnen aanbrengen, maakt men
hierbij gebruik van zg. „millimeterpapier” (papier, dat in millimetervakjes verdeeld is). De dunne stippellijnen, die in fig. 8 zijn aan
gegeven om de waarden van d en q ge
makkelijker terug te vinden, worden in
werkelijkheid geheel achterwege gelaten.
q*f(d)
Men geeft dus op het millimeterpapier alleen
de betreffende punten aan. Alle punten
12
verbindt men daarna met elkaar, door een
vloeiende lijn (dus een lijn met een regel
matig verloop), waarna dan het beeld van
de grafische voorstelling te voorschijn komt.
Voor dit beeld gebruikt men verschillende
benamingen zoals: „curve”, ,,kromme”,
„diagram,” „grafiek” of „karakteristiek”,
soms voorafgegaan door de lettersymbolen,
waarmee de grootheden, die x en y voor
stellen, worden aangeduid. Zo zou men
de kromme uit fig. 8 de „q-d-karakteristiek” van een cirkel kunnen noemen, of
heel kort, de „q-d~lijn” van een cirkel.

Men moet de benaming „kromme" niet
verkeerd begrijpen, want daarmede wordt
- in geen geval bedoeld, dat de grafiek persé
o
2
3
4
d krom moet verlopen. Het verloop van een
Fig. 8.
grafiek wordt geheel en al bepaald door
het gedrag of ,,karakter” van het lichaam,
waarop de lijn betrekking heeft, vandaar ook de benaming ,,karak
teristiek”. Men treft daarom voor deze karakteristieken de meest
uiteenlopende figuren aan.
Soms heeft een grafiek een beginpunt en ook een eindpunt. Soms
ook alleen maar een beginpunt en bestaat er geen eindpunt, omdat
de lijn tot in het oneindige doorloopt. (Waar ligt b.v. het eind
punt van de kromme uit fig. 8?) Ook kan de grafiek een in-zichzelfgesloten lijn zijn, b.v. een cirkel of een ellips. Een geval van
een grafiek, waarvan de waarden niet oneindig groot worden en
die toch evenmin een eindpunt bezit, is b.v. de sinuslijn.
Niet altijd zijn de karakteristieken symmetrische figuren. Deze be
horen eigenlijk tot de uitzonderingsgevallen. Heel vaak vertoont
de karakteristiek in het geheel geen symmetrie.
Het bijzondere geval, dat een karakteristiek een rechte lijn oplevert,
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onderscheidt men door te zeggen, dat deze lijn de afbeelding is van
een ,,lineaire functie" of kortweg, dat deze een lineaire functie
voorstelt. Bij een lineaire functie zijn de waarden van y recht
evenredig met de waarden van x; derhalve is daarbij y : : x.
De kromme uit fig. 8 stelt daarentegen een „kwadratische functie"
voor, omdat daarbij de waarden van q evenredig zijn met het
kwadraat van de waarden van d. (Let wel q stelt y voor en d
is x, zodat in dit geval geldt, dat y : : x2). Behalve deze, kent
men nog tal van andere functies. Zo is de sinuslijn een afbeelding
van een „goniometrische functie".
Het is strikt noodzakelijk, dat men zélf een aantal grafieken construeert, omdat men daarbij de nodige ervaring opdoet en een
beter inzicht verkrijgt Ter oefening zijn de formules van enkele
functies gegeven, die men zelf verder moet uitwerken.

(,

l|. + to-S).-Sb

(!)■-

Rl’
De bewerking is dus:

le. De formule „oplossen naar y . 2e. Voor
x' een aantal verschillende waarden (positieve en negatieve) aan
nemen en voor iedere aangenomen waarde van x, de bijbehorende
waarde van y berekenen. 3e Alle waarden in een tabel verenigen
en er daarna een karakteristiek van tekenen.
Voor de eerste formule is het begin dus:
= 1

of y

2.(1

y

dus y = 2
0
-+- i

4- 2
-*■ l’/ï

4- ‘h
-+- 2
Als men deze constructies goed uitvoert, dan zal enz.
enz.
men voor de grafiek van de eerste functie een — 1
4- 2=/3
— 2
4- 3’/s
rechte lijn moeten krijgen; voor die van de tweede enz.
enz.
een cirkel; de derde functie levert een ellips op,
terwijl men voor de vierde functie twéé afzonderlijke lijnen vindt,
die tezamen „hyperbool” heten.

Twee functies, waarmee we later veel te doen krijgen en die daarom
zeker de moeite waard zijn om geconstrueerd te worden, zijn:
6•x
y :
~
en
y = 45 + 3 X + 0,05 • x2

De eerste functie moet een lijn opleveren, die in de oorsprong be
gint, vandaar omhoog loopt, om een maximum te bereiken, en
daarna weer gaat dalen.
Laatstgenoemde functie begint links van de oorsprong en gaat dan
met een holle bocht omhoog
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§ 10.

I

Projecties.

De eenvoudigste definitie van de ,,projectie” van een voorwerp is
het „schaduwbeeld” ervan, waarbij men zich voorstelt, dat de
lichtbron zich op zéér grote afstand (theoretisch oneindig ver) van
het lichaam bevindt. (Wat is een projectielantaarn ?) In fig. 9 is een lijn a b
afgebeeld en twee vlakken V} en V2
c
waarvan V j verticaal staat en V., hori
zontaal ligt.
Belicht men a b van rechts, dan ver
d
krijgt men op V x het schaduwbeeld cd;
dit noemt men de ,,verticale projectie"
V2,
van a b. Belicht men a b van boven,
dan verkrijgt men op V 22 het schaduwFig. 9.
beeld e f; dit noemt men de „horizontale projectie" van a b. Hieruit volgt:
De verticale projectie is de projectie op een verticaal vlak; de
horizontale projectie is de projectie op een horizontaal vlak.
Als de lijn a b in fig. 9 horizontaal ligt, levert de verticale projectie een „stip” op en is de horizontale projectie gelijk aan de
lijnlengte zelf.

Wat levert de projectie van een bol op? Antw.; Steeds hetzelfde
beeld nl. een cirkel.
Wanneer men een holle cylinder (stuk van een kachelpijp) rechtop
neerzet, welk beeld verkrijgt men dan voor de beide projecties?
Antw.: De horizontale projectie levert een cirkel op; de verticale
projectie een rechthoek. (Zie b.v. de fig uren 161 en 162 met bijbehorende tekst)
Wat levert een vlakke rechthoekige zinken plaat voor projecties op ?
Antw.: Als de plaat verticaal geplaatst is, dan levert de horizon
tale projectie een rechte lijn op en de verticale projectie een recht
hoek óf een rechte lijn. (Zie voor dit laatste ook fig. 71 met tekst).
Wat betekenen de bovenste horizontale lijnen in fig. 19 van dit
aanhangsel ?
§ 11.

Goniometrische verhoudingen.

De grootte van een ho^k kan men, behalve in graden, ook aan
geven met de verhouding van twee lijnen. Men noemt zulk een
quotiënt van twee lijnen een ,,goniometrische verhouding". In
fig. 10 is een rechthoekige driehoek afgebeeld. Hieruit zijn zes
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. .
.
. .
a b a c b
c
verschillende lijn-quotiënten af te leiden nl.:
b'a c a c
Als nu gevraagd wordt, een hoek te tekenen, waarvoor de
< ver-

enr

gelijk is aan 2, dan moet men een rechthoekige drieb
hoek tekenen, waarvan a tweemaal zo lang is als b. Nu weet men
echter nog niet, wélke van de beide scherpe hoeken
B
bedoeld werd. Om dit te kunnen uitmaken noemt men,
ten opzichte van een bepaalde scherpe hoek, de rechthoekszijde, die er tegenover ligt de „overstaande recht
a
hoekszijde' en de andere rechthoekszijde (dus die er
aan grenst) de aangrenzende of „aanliggende recht
C
hoekszijde' . Van / B is a de aanliggende en b de A
overstaande rechthoekszijde. Van / A is a de over- Fig. 10.
staande en b aanliggende rechthoekszijde.
Voor de goniometrische verhoudingen heeft men de volgende he
namingen gekozen,
overst. rechth. zijde
aanl. rechth. zijde
= sinus
= cosinus.
schuine zijde
schuine zijde
overst. rechth. zijde
aanl. rechth zijde
cotangens.
= tangens;
aanl. rechth. zijde
overst. rechth. zijde
schuine zijde
schuine zijde
= co secans.
secans;
aanl. rechth. zijde
overst. rechth. zijde
Goed van buiten leren!
Verkorte schrijfwijze: sin; cos; tg; ctg; sec en cosec. (Steeds
voluit uitspreken). De verhoudingen cosec <en sec komen in de
electrotechniek zelden voor en deze laten we daarom hierna weg.
houding

Voorbeelden:

Q
rs2,s

P-2

R

q^.5
Fig. 11.

P

In fig. 11 zijn de lengten der zijden respectievelijk
q
1,5; 2 en 2,5 cm. We vinden nu: sin Q = — =
r
|'|= 0,6; tg P = P = 2
= 1,33; ctgQ=— =
2.5
q
1,5
9
2
- = 1,33; cos P = -- = 2 5=0'6 enz*
1.5
r
In fig. 12 zijn de lengten der zijden respectieve
lijk 7,5; 56 en 56,5 mm gekozen. Nu vinden

we voor: sin M =
75
V- = 0,134 en
DO

' - =0,1328;
= 0,1328 ; sin N =-z , r- = 0,991; tg 47 =
56,5

dó,d

7,47 enz.
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Kiest men de driehoek uit fig. 12 nóg langgerekter van vorm,
waardoor / j\l tot 0° en / N tot 90° nadert, dan zal men kunnen
becijferen, dat van / M
(bijna 0°) de sin en de
56j5_
tg nagenoeg nul worden;
de cos bijna 1 en de ctg
56
M
zéér groot, Voor / /V
Fig. 12.
(bijna 90°) vindt men
daarentegen voor de sin
nagenoeg 1, voor de tg een zéér grote waarde en voor de cos en
ctg bijna nul.

Jo7'5

I

Onthoud :
De kleinste waarden van
van
,, grootste
,,
,,
,, kleinste
,,
„
,, grootste
„
„

de
,,
,,
,,

sin en cos zijn 0.
sin ,,,, cos
cos „ 1.
tg ..,, ctg
,, 0.
ctg
tg
..,, ctg
ctg ,, o

Voor hoeken van 0° tot 90° zijn de waarden van de sin, cos, tg
en ctg in een tabel opgenomen (blz. 475).
§ 12.

Ontstaan van de sinuslijn.

In fig. 13
om punt
beschrijft
schillende

is een lijn oa afgebeeld waarvan we aannemen, dat deze
o kan draaien, b.v. linksom, Het uiteinde van deze lijn
dan een cirkelbaan. In de fig uur is de lijn in vier verstanden afgebeeld, uitgaande van de horizontale stand,

a
"C

b
o

o

>6 0*

o
r

Fig. 13.
telkens na een verdraaiing van 30°. Noemen we de verdraaiïngshoek hierna x, dan is de verticale projectie bij x = 0° gelijk aan
nul; bij 30° gelijk aan o b; bij 60° gelijk aan o c en bij 90° gelijk
aan o a. (Deze verdraaiïngshoek is ook telkens gelijk aan /_ba o,
cao enz.; daarom mogen we die eveneens met x aanduiden.)
Beschouwen we nu A o b a, waarin / x = 30° = verdraaiïngshoek,
o b
dan is daarin sin x = — en hieruit volgt, dat o b = o a • sin x.
oa

■

472
Voor Aoca waarin / % = 60°, geldt op dezelfde manier, dat oc =
- = oa«sin*. Spreken we nu verder af, dat we oa (straal van de
cirkel) één lengte-eenheid lang maken (b.v. 1 cm) en noemen we
deze lengte-eenheid ,,1' , dan geldt, volgens het bovenstaande.dat
o b — 1 • sin x = sin x en eveneens dat o c = sin x. Voor x res
pectievelijk de waarden 30c en 60° invullende, geeft dit: o 6 = sin 30'
en o c — sin 60°. Hiermee wordt bedoeld, dat, mits in dezelfde een
heid „oa" gemeten, de lengte van het stuk o b, respectievelijk oc,
overeenkomt met de waarde van de sinus van 30’, respectievelijk
met de sinus van 60°. We geven hierbij de waarde van de sinus
dus aan met een enkele lijn!
Onwillekeurig komt men daardoor tot de gedachte, dat de sinus
in cm kan worden uitgedrukt. Dit is echter geheel onjuist. Met
de tevoren genoemde methode geven we dan ook slechts aan, het
„hoeveelste-deel” o b, respectievelijk o c, is van o a. Daar oa, ob
en o c in dezèlfde eenheid gemeten worden, is dit „verhoudings
getal” dus onbenoemd. Hieruit valt tevens af te leiden, dat alle
goniometrische verhoudingen, getallen zijn, zonder verdere benaming.
Gebruik makende van de projectie-leer, kunnen we de afbeeldingen
uit fig. 13 onder woorden brengen door te zeggen: De sinus van
de verdraaiïngshoek wordt voorgesteld door de verticale pro
jectie van de lijn o a. En omdat we o a gelijk aan 1 hebben
gesteld, krijgen we: sin 0° = 0 en sin 90° = 1.
Voor hoeken
90° neemt de verticale projectie weer af en wordt
dus sin x weer kleiner. Voor x = 180° vinden we, dat sin x — 0.
Voor hoeken tussen 180° en 360° valt de verticale projectie ónder
het draaipunt. Dit onderscheidt men van de projecties bóven het
draaipunt, door aan de sinus een negatief teken te geven. Zo
is sin 270° gelijk aan — 1.
Uit het bovenstaande leiden we af, dat wanneer / x, van 0° af,
regelmatig toeneemt tot 360°, de sinus van / x achtereenvolgens
de waarden 0,
1, 0,— 1, 0 doorlopen zal.

De vraag luidt nu nog, op wélke wijze neemt de sinus toe en af.
We kunnen het antwoord op deze vraag op een eenvoudige manier
„aanschouwelijk” voorstellen. Hiertoe tekenen we, volgens fig. 14,
naast de cirkel waarin we de verticale projecties aflezen, een hori
zontale rechte lijn van willekeurige lengte. Deze lijn verdelen we,
evenals de cirkelomtrek, in een aantal gelijke stukken (beide in
evenveel). In de figuur zijn beide in 12 stukken verdeeld. De
bedoeling is nu, dat de straal van de cirkel met gelijkmatige snel
heid linksom zal draaien en dat we onszelf (in gedachten) tegelijker
tijd langs de horizontale lijn verplaatsen van links naar rechts, met
dien verstande, dat we, gelijktijdig met de straal, de punten 1 t/m 12
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doorlopen. Trekken we dan in ieder punt, dat we passeren, een
loodlijn op de horizontale lijn, even lang, als de verticale projectie
van de straal op dat tijdstip is, dan krijgen we een aantal verticale
evenwijdige lijnen te zien Ter verduidelijking is de eerste loodlijn
in fig. 14 ,,vol” getekend. Men ziet nu duidelijk, dat de lengte
ervan gelijk is aan de verticale projectie van de straal, dus gelijk
is aan de sinus van de verdraaiïngshoek. Hetzelfde geldt voor de
tweede loodlijn op het moment, waarop de straal punt 2 passeert,
enz. Verbindt men alle uiteinden van de loodlijnen met elkaar,
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Fig. 14.

dan ontstaat de bijzondere kromme lij:in uit fig. 14. Voor ieder
punt van deze lijn geldt: nu, dat de loodrechte afstand tot de
de sinus van de hoek, die de straal
horizontale lijn, gelijk is aan
<
OP dat tijdstip doorlopen heeft. Men noemt daarom die kromme,
omdat deze de aaneenschakeling van alle sinuswaarden toont, een
„sinuslijn" of „sinusoïde”.
Nadrukkelijk merken we op, dat de lengte van de horizontale lijn
geheel willekeurig is en dus niets te maken heeft met de omtrek
van de cirkel.

In fig. 15 is nog eens een sinuslijn getekend, waarbij de horizontale
lijn in 360 graden verdeeld is. Men ziet nu duidelijker dan voorheen,
dat sin 90° gelijk is aan + 11 en dat sin 270° gelijk is aan — 1.
Wat men in deze figuur ook met één oogopslag ziet, is, dat de
sinus van 30° even groot is en hetzelfde teken bezit als de sinus
van 150°. (Dit volgt uit de symme
trie van de figuur). Eveneens, dat de
sinus van 210° en de sinus van 330°
« ook even groot zijn als de sifius van
30°, doch het tegengestelde teken
bezitten. Hierin vinden we een mid
del, om de goniometrische verhou
ding van een hoek, die groter is dan
Fig. 15.

i

i

i
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90°, te herleiden tot de goniometrische verhouding van een hoek,
die kleiner is dan 90°. B.v sin 285° is gelijk aan — sin 75°.
Immers, 285° is 75° vóór 360°, dus is sin 285° even groot als
sin 75°. alleen het teken verschilt met dat van sin 75°, vandaar
de aanduiding -sin 75°.

Ook van de andere goniometrische verhoudingen kan men derge
lijke lijnen construeren. Deze heten „cosinuslijn”, „tangenslijn” enz.
Van deze lijnen is alleen de cosinuslijn of „cosinusoïde” voor ons
van belang.
Men construeert de cosinuslijn op overeenkomstige wijze als de
sinuslijn, met dien verstande, dat men in ieder punt van de horizontale lijn de cosinus van de verdraaiïngshoek uitzet. Deze is,
in tegenstelling met de sinus, ge
lijk aan de horizontale projectie
\
van de wentelende straal. Men be
\
\
wijst dit op analoge wijze, als in
\
fig 13 met betrekking tot de
\
\ sinus gedaan werd, nl.: cos.z =
ab
ab
=

Fig. 16.

- = —-=ab enz.
oa
1

Men rekent de cosinus positief,
als de horizontale projectie van
de straal rechts van het draaipunt

valt; tussen 0° en 90° en even270° en 360', is de
eens tussen 270®
cosinus dus positief. Tussen 90°
en 270° valt de horizontale pro
jectie links van het draaipunt; de
cosinus is dan negatief. Aan de
hand hiervan ziet men gemakkelijk
in. dat van 0° tot 360° de cosinus
Fig. 17.
achtereenvolgens de waarden
1 ,
0 , — 1 , 0 en 4- 1 doorlopen zal. Men kani nu zelf de cosinuslijn construeren en vindt daarvoor fig. 16. We zien direct, dat
het verloop van de cosinuslijn volkomen gelijk is aan het verloop
van de sinuslijn. Dit komt nog beter tot uiting als men de lijn
verder doortekent (streep-lijn in fig. 16). Tekent men beide lijnen
tezamen in één figuur, dan ziet men het duidelijkst dat hun verloop
hetzelfde is maar dat hun ligging anders is. Figuur 17 toont nl.
dat de cosinuslijn, ten opzichte van de sinuslijn, in horizontale
richting naar links verschoven is.
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Goniometrische functies voor hoeken van 0° tot 90°.
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Deze verhoudingen behoren bij de graden links van de pagina

Sinus

Tangens

1
2
3
4
5

0,0175
0,0523
0,0698
0,0872

0,0175
0,0349
0,0524
0,0699
0,0875

57,2900
28,6362
19,0811
14,3007
11,4300

0,9998
0,9994
0,9986
0,9976
0,9962

89
88
87
86
85

6
7
8
9
10

0,1045
0,1219
0,1392
0,1564
0,1736

0,1051
0,1228
0,1405
0,1584
0,1763

9,5144
8,1443
7,1154
6,3138
5,6713

0,9945
0,9925
0,9903
0,9877
0,9848

84
83
82
81
80

11
12
13
14
15

0,1908
0,2079
0,2250
0,2419
0,2588

0,1944
0,2126
0,2309
0,2493
0,2679

5,1446
4,7046
4,3315
4,0108
3,7321

0,9816
0.9781
0,9744
0,9703
0,9659

79
78
77
76
75

16
17
18
19
20

0,2756
0,2924
0,3090
0,3256
0,3420

0,2867
0,3057
0.3249
0,3443
0,3640

3,4874
3,2709
3,0777
2,9042
2,7475

0,9613
0,9563
0,9511
0,9455
0,9397

74
73
72
71
70

21
22
23
24
25

0,3584
0,3746
0,3907
0,4067
0,4226

0,3839
0,4040
0,4245
0,4452
0,4663

2,6051
2,4751
2,3559
2,2460
2,1445

0,9336
0,9272
0,9205
0,9135
0,9063

69
68
67
66
65

26
27
28
29
30

0,4384
0,4540
0,4695
0,4848
0,5000

0,4877
0,5095
0,5317
0,5543
0,5774

2,0503
1,9626
1,8807
1,8040
1,7321

0,8988
0,8910
0,8829
0,8746
0,8660

64
63
62
61
60

31
32
33
34
35

0,5150
0,5299
0,5446
0,5592
0,5736

0,6009
0,6249
0,6494
0,6745
0,7002

1,6643
1,6003
1,5399
1,4826
1,4281

0,8572
0,8480
0,8387
0,8290
0,8192

59
58
57
56
55

36
37
38
39
40

0,5878
0,6018
0,6157
0,6293
0,6428

0,7265
0,7536
0,7813
0,8098
0,8391

1,3764
1,3270
1,2799
1,2249
1,1918

0,8090
0,7986
0,7880
0,7771
0,7660

54
53
52
51
50

41
42
43
44
45

0,6561
0,6691
0,6820
0,6947
0,7071

0,8693
0,9004
0,9325
0,9657
1,0000

1,1504
1,1106
1,0724
1,0355
1,0000

0,7547
0,7431
0,7314
0,7193
0,7071

49
48
47
46
45

" ll.'.l’.l

j
!

Cosinus
rDeze

Cotangens;

| Cotangens | Tangens I

Cosinus

Sinus

verhoudingen behoren bij de graden rechts van de pagina
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Getal

a

a-

a

-•a

TT •

a2
4

Getal

a

as

l/a

7,1414
7,2111
7,2801
7,3485
7.4162

7r • a

a2
4

1
2
3
4
5

1
4
9
16
25

1,0000
1,4142
1,7321
2,0000
2,2361

3,1416
6,2832
9,4248
12,566
15,708

0,78540
3,14159
7,06858
12,5664
19,6350

51
52
53
54
55

2601
2704
2809
2916
3025

6
7
8
9
10

36
49
64
81
100

2,4495
2,6458
2,8284
3,0000
3,1623

18,850
21,991
25,133
28.274
31,416

28,2743
38,4845
50,2655
63,6173
78,5398

56
57
58
59
60

3136
3249
3364
3481
3600

11
12
15

121
144
169
196
225

3,3166
3,4641
3,6056
3.7417
3,8730

34,558
37,699
40,841
43,982
47,124

95,0332
113.097
132,732
153,938
176,715

61
62
63
64
65

3721
3844
3969
4096
4225

16
17
18
19
20

256
289
324
361
400

4,0000
4,1231
4,2426
4,3589
4,4721

50,265
53,407
56.549
59.690
62,832

201,062
226,980
254,469
283.529
314.159

66
67
68
69
70

4356
4489
4624
4761
4900

8,1240 207,35
8,1854 210,49
8,2452 213,63
8.3066 216.77
8,3666 219,91

3421,19
3525,65
3631,68
3739,28
3848,45

21
22
23
24
25

441
484
529
576
625

4,5826
4,6904
4,7958
4,8990
5.< «•<)()

65,973
69.115
72.257
75,398
78,540

346,361
380.133
415,476
452,389
490,874

71
72
73
74
75

5041
5184
5329
5476
5625

8,4261
8,4853'
8.5440
8.6023
8,6603

3959,91
4071,50
4185,39
4300,84
4417,86

27
28
29
30

676
729
784
841
900

5,0990
5,1962
5,2915
5,3852
5,4772

81.681
84,823
87,965
91,106
94,248

530,929
572,555
615,752
660,520
706,858

76
77
78
79
80

5776
5929
6084
6241
6400

8,7178 238,76 4536,46
8,7750 241,90 4656,63
8,8318 245.04 I 4778,36
8,8882 248,19 4901,67
8,9443 251,33 5026,55

31 I

32
33
34
35

961
1024
1089
1156
1225

5,5678
5,6569
5,7446
5,8310
5,9161

97,389
100,53
103,67
106,81
109,96

754,768
804.248
855,299
907,920
962,113

81
82
83
84
85

6561
6724
6889
7056
7225

9,0000 254,47 5153,00
9,0554 257.61 1 5281,02
9,1104 260,75 1 5410,61
9,1652 263,89 5541,77
9,2195 267,04 5674,50

36
37
38
39
40

1296
1369
1444
1521
1600

6,0000
6,0828
6,1644
6,2450
6,3246

113,10
116,24
119,38
122,52
125,66 !

1017,88
1075,21
1134,11
1194,59
1256,64

87
88
89
90

7396
7569
7744
7921
8100

41
42
43
44
45

1681
1764
1849
1936
2025

6,4031
6,4807
6,5574
6,6332
6,7082

128,81
131,95
135,09
138,23
141,37

1320,25
1385,44
1452,20
1520,53
1590.43

91
92
93
94
95 ;

8281
8464
8649
8836
9025

9.2736
9,3274
9,3808
9,4340
9,4868,
9,5394 !
9,5917
9,6437
9,6954
9,7468

46
47
48
49
50

2116
2209
2304
2401
2500

6,7823
6,8557
6,9282
7,0000
7,0711

144,51
147.65
150,80
153,94
157,08

1661,90
1734,94
1809,56
1885,74
1963,50

13
1 1

96
97
98
99
100

160,22
163.36
166,50
169,65
172,79

2042,82
2123,72
2206,18
2290,22
2375,83

7,4833 175,93 2463,01
7,5498 179,07 2551,76
7,6158 182,21 2642,08
7,6811 185,35 2733,97
7,7460 188,50 2827,43
7,8102
191,64 1 2922,47
!
7,8740 194,78 3019,07
7,9373 197,92 3117,25
8,0000 201,06 3216,99
8,0623 204,20 3318,31

9216 9,7980)
9409 9,8489
9604 9,8995
9801 9,9499
10000 10,0000

223,05
226,19
229,34
232,48
235,62

270,18 5808,80
273,32 I 5944,68
276,46 6082,12
279,60 6221,14
282,74 6361,73
285,88 6503,88
289,03 6647,61
292,17 6792,91
295,31 6939,78
298,45 7088,22
301,59
304,73
307,88
311,02
314,16

7238,23
7389,81
7542,96
7697,69
7854,00

■

Opmerkingen over scheikundige verbindingen.

§ 13. Het gebruik van scheikundige formules.

I
I

Hoewel een uitgebreide kennis van de scheikunde in het geheel
niet nodig is, om het ontstaan van de electrische stroom, zoals dit
plaats vindt in het galvanisch element en de accumulator, te kunnen
begrijpen, blijkt het omgekeerd evenmin mogelijk te zijn, dat men
hiervan enig begrip krijgt, wanneer men van het gebruik en de be
tekenis van de eenvoudigste scheikundige formules in het geheel
niets af weet. We willen daarom op dit onderwerp enige toelich
ting geven Uit den aard der zaak zullen we kort moeten zijn en
ons uitsluitend bepalen tot datgene wat nodig is, om de werking
van de accu en het galvanisch element te kunnen begrijpen.
Er bestaan een aantal stoffen, de zg. grondstoffen of „e/ementen",
waaruit alle andere stoffen zijn samengesteld. Ruim 90 elementen
zijn er bekend, die elk een naam dragen en gemakshalve worden
aangeduid met een of twee letters; deze letters zijn meestal de be
ginletters van de latijnse benamingen. Hieronder worden enkele
elementen genoemd, die voor ons van belang zijn; de chemische
aanduiding staat er achter:
Ijzer
Fe
O;
H;
Zuurstof
Waterstof
Nikkel — Ni
Lood
Pb;
Zwavel
— S;

Daar de elementen op-zichzelf-staande stoffen zijn, dus niet zijn
opgebouwd uit andere stoffen, worden ze „enkelvoudige stoffen"
genoemd. Behalve dit beperkte aantal enkelvoudige stoffen bestaan
er een onnoemelijk groot aantal andere stoffen, die samenge
steld zijn uit deze grondstoffen en daarom „samengestelde stoffen"
heten. Het kleinste deeltje van een enkelvoudige stof heet een
„atoom"-, het kleinste deeltje van een samengestelde stof heet een
„molecule". Men zou zodoende kunnen definiëren, dat een molecule
het kleinste deeltje is, waarin men zich een samengestelde stof ver
deeld kan denken, zónder dat deze van scheikundige samenstelling
verandert.
I

1

Zodra men een molecule splitst, houdt men de kleinste deeltjes
over van de enkelvoudige stoffen, waaruit dat molecule was samen
gesteld. Hieruit volgt, dat een molecule is opgebouwd uit atomen.
Als voorbeeld nemen we gedestilleerd water. Dit bestaat uit water
stof en zuurstof (beide zijn gassen) in een verhouding van 2 op 1,
d.w.z. ieder molecule water bevat 2 atomen waterstofgas, tegen
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1 atoom zuurstofgas. De chemische schrijfwijze of formule voor
2 waterstofdeeltjes (//) -|- 1 zuurstofdeeltje (0) is H >0 • Het aantal
atomen van één bepaalde stof, dat in een molecule is ondergebracht,
wordt dus aangegeven met een index cijfer onderaan-rechts van het
lettersymbool, waarmede de betreffende stof wordt aangeduid. Zo
zou men voor water eigenlijk moeten schrijven H.,0 maar de
index 1 wordt nooit geschreven.

Lang niet alle stoffen treden met elkaar in verbinding (denk aan
olie en water). Daartegenover zijn er ook stoffen, die met bijna alle
andere stoffen verbindingen kunnen aangaan. Een voorbeeld hier
van is zuurstof. De latijnse benaming van zuurstof is „Oxygenium”.
Daar zuurstofverbindingen zo algemeen voorkomen, duidt men ze
aan met de naam „Oxyden" Voorbeelden hiervan zijn: ijzeroxyde
— /•' e O ; nikkeloxyde — NiO', loodoxyde Pb O enz.
Behalve dat een atoom van een of andere stof met één atoom
zuurstof in verbinding kan treden, bestaat in sommige gevallen ook
de mogelijkheid, dat het een verbinding aangaat met twee of meer
zuurstofatomen. Echter bestaat hiervoor een grens. Zo zal lood
oxyde (P b 0) door toevoeging van zuurstof, opnieuw oxyderen
tot looddioxyde (P b O.,) (het tussenvoegsel ,,di” is afkomstig van
het Griekse woord ,,dyo" dat „twee" betekent). De meest zuur
stofrijke verbinding van een stof wordt stiperoxyde genoemd en
omdat een atoom lood, met ten hoogste twéé atomen zuurstof in
verbinding kan treden, wordt voor looddioxyde meestal de naam
„loodsuperoxyde" gebruikt.
In plaats van verschillende elementen met elkander samen te
voegen (chemische verbinding) waardoor een nieuwe stof tot
stand komt, kan men ook aan een molecule van een samenge
stelde stof, delen onttrekken; ook dit heeft het ontstaan van nieuwe
stoffen ten gevolge. Vanzelfsprekend treden deze twee processen
altijd gelijktijdig op, want de verbinding met het ene is een gevolg
van de onttrekking aan het andere.
De verbindingen, die de verschillende stoffen met elkaar aangaan,
geschieden lang niet willekeurig en ook niet onder alle omstandig
heden, maar volgens vaste regels en wetten, waarop we hier niet
kunnen ingaan. Voegt men b.v. ijzeroxyde (/' e ()) onder verhitting
tezamen met waterstof (11), dan krijgt men niet, zoals men mis
schien gedacht zou hebben, een nieuwe stof die 1^’eOZ/heet. Dit
is ,,op papier” wel de meest logische samenvoeging, maar in wer
kelijkheid gaat het anders. Bij de verhitting verbindt zich de zuur
stof uit het ijzeroxyde met de waterstof tot water, terwijl het ijzer
oxyde overgaat in ijzer. Daar zich hierbij telkens 2 deeltjes
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waterstof en 1 deeltje zuurstof verbinden tot 1 molecule water, for
muleert men dit proces als volgt. Fe O -|- H2 = Fe -}- /ƒ., O. De
waterstof heeft het ijzeroxyde zuurstof-armer gemaakt, heeft
er zuurstof aan onttrokken. Deze bewerking heet „reductie’ (redu
ceren
onttrekken). Men drukt dit uit door te zeggen, dat de
waterstof het ijzeroxyde gereduceerd heeft tot ijzer.

Een voor ons belangrijke verbinding is verdund zwavelzuur, dat
scheikundig geschreven wordt als II.,SO4 (ieder molecule bevat
dus 2 atomen //, 1 atoom $ en 4 atomen 0). Wanneer men door
deze oplossing een electrische stroom stuurt, dan vindt er een
chemisch proces plaats, waarvan we het verloop iets nader dienen
te leren kennen.

§ 14.

Electrolyse van verdund zwavelzuur.

In een bak doen we verdund zwavelzuur en plaatsen hierin twee
platina platen (zie fig. 18). Deze verbinden we met de plus- en de
minklem van een stroombron, zodat er door de oplossing een electrische stroom vloeit. Als gevolg hiervan wordt de vloeistof ontleed,
waarbij de moleculen gesplitst worden in II 2 enSO4. Deze delen
heten „ionen" en het verschijnsel wordt ionisatie genoemd. * Vóór
de splitsing was ieder molecule II ,,S0 4 electrisch neutraal.
Na de splitsing blijkt, dat de ionen electrisch geladen zijn; het
//.,-ion positief en het SO 4-i°n (ook wel de
4zuurrest genaamd) negatief. De positieve
ionen worden aangetrokken door de nega
tieve plaat, zie fig. 18, terwijl de positieve
plaat de negatieve ionen naar zich toe trekt.
— HpS 0^ —
Dit komt dus hier op neer, dat het water
r-^
s°4 —
stofgas (/72) zich verplaatst in de richting
1 p(fc\-Deg__^
van de stroom en aan de minpool ont
I—*- stroom —
wijkt. De zuurrest (S04) verplaatst zich
tegen de stroomrichting in en zou aan de
^zwavelzuur
pluspool moeten optreden, maar in plaats
Fig. 18.
daarvan treedt deze in verbinding met het
water (H..0) uit de oplossing en geeft
hiervoor terug: verdund zwavelzuur (ƒ/2S04) plus zuurstof (O).
Chemisch schrijven we deze verbinding SO 4 + II >0 = 112S0 4 -|- O.
Hiervan treedt het zwavelzuur (H2SO4) weer terug in de vloeistof,
terwijl de zuurstof (O) aan de pluspool ontwijkt. Het zwavelzuur
is dus weliswaar door de stroom ontleed, maar er komt op die manier
weer evenveel zwavelzuur in de vloeistof terug, terwijl er, door het
ontwijken van de gassen H2 en 0 respectievelijk aan de min- en

4
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de pluspool, water aan de vloeistof onttrokken wordt. Om die
reden zegt men wel: de stroom ontleedt het water, dat zich in de
vloeistof bevindt, en laat het zuur onaangetast.
§ 15. Polarisatie. Principe van de accumulator.

Vervangt men de platina platen, die met de ontwikkelde gassen
// en O niet in verbinding treden, door andere van een zodanige
samenstelling, dat ze met genoemde gassen wel een scheikundige
verbinding kunnen aangaan, dan ontstaat een verschijnsel dat men
,,polarisatie" noemt (zie § 24). In het kort komt dit hier op neer,
dat niet, zoals in het hiervóór genoemde voorbeeld, de gassen //o
en O respectievelijk aan de minpool en pluspool ontwijken, maar
dat ze, door met de platen in verbinding te treden, deze ten op
zichte van elkander electrisch verschillend maken. Dit is het prin
cipe waarop de werking van de accu berust. Zie verder hoofdstuk II.

I

I
Bepaling van het s.g. van vloeistoffen.
§ 16.

=

Begrip soortelijk gewicht.

Onder het soortelijk gewicht (s.g.) van een stof wordt verstaan,
het getal, dat aangeeft, hoeveel maal 1 dm:’ van die stof zo zwaar
is als 1 dm3 water bij 4° C. Hieruit volgt, dat het s.g. van water,
bij genoemde temperatuur, gelijk is aan 1. Sommige stoffen blijven
op water drijven (hout, olie) andere zinken in water (zilver, kwik).
Het „drijven” wijst er op. dat.de stof lichter is dan water (s.g kleiner
dan 1); het „zinken” toont aan, dat de stof zwaarder is dan water (s.g.
groter dan 1). Stoffen met een s g. — 1, blijven in water zweven!
Mengt men twee vloeistoffen, dan hangt het s.g. van het mengsel
af van de afzonderlijke s.g. van die vloeistoffen en bovendien van
het aantal liters van iedere stof, dat men mengt. Hierbij geldt steeds
de regel, dat het s.g. van het mengsel groter wordt, als men er
van de zwaardere stof iets aan toevoegt of van de lichtere aan
onttrekt, terwijl omgekeerd het s.g. van het mengsel kleiner wordt,
indien men er van de lichtere stof iets aan toevoegt, of van de
zwaardere aan onttrekt.
Als voorbeeld noemen we de accumulator. Daarin bevindt zich
een mengsel van zwavelzuur en water. Het s.g. van het onverdunde
zuur is 1,84 en van water is het 1. Tijdens de ontlading van de
accu wordt er zuur aan de vloeistof onttrokken; het s.g. van het
mengsel daalt daardoor. Bij de lading keert het zuur in de vloei
stof terug; het s.g. van het mengsel stijgt weer.

§ 17. Principe en inrichting van de zuurweger.
Om het s.g. van vloeistoffen snel te kunnen bepalen, bedient men
zich van een glazen dobbertje, waarvan de inrichting is afgebeeld
in fig. 20. De werking hiervan berust op de eigenschap, dat een
drijvend voorwerp in een lichtere vloeistof dieper inzinkt, dan in
een zwaardere vloeistof. In fig. 19 is dit verduidelijkt. Olie is lichter
dan water; zwavelzuur is zwaarder dan water. De eigenlijke naam van
zo’n toestelletje is ,,areometer", maar het wordt in de practijk altijd een
„weger" genoemd. Ze worden o.a. gebruikt om te bepalen, hoeveel %
water er zich in melk bevindt (melkweger), of hoeveel % water er zich

olie

water

zwavelzuur

Fig. 19.
Oosterwjjk, Leerboek Radiotechniek, Deel I, 2e druk.
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in gedistilleerd bevindt (alcoholweger). In de Radiotechniek gebruikt
men de areometer om vast te stellen, hoe hoog het zuurgehalte van de
vloeistof is. die zich in een accu bevindt (zuurweger).
De schaalverdelingen van de verschillende ,,wegers” lopen nogal
uiteen. omdat ze aangepast worden aan de vloeistof, waarvoor de
betreffende weger bestemd is. De hiervoor genoemde zuur
weger heeft een verdeling in 66 gelijke schaaldelen. Het
punt, tot waar de zuurweger in water zinkt, is aangeduid
20
met 0. Het punt, tot waar hij zinkt in zwavelzuur met een
25
s.g. van 1,824, is gemerkt met het getal 66. De ruimte
30
tussen de punten 0 en 66 is in 65 gelijke delen verdeeld.
35
Deze schaaldelen noemt men, naar de samensteller van de
schaal, graden Beaumé, meestal afgekort met graden Bé.
In den regel wordt op een zuurweger slechts een gedeelte
van de schaalverdeling aangebracht, omdat men het overige
de, 1 toch niet gebruikt.
Natuurlijk bestaat er een betrekking tussen het aantal gra
den Bé en het s.g in kg/dm3. De formule, die hiervoor be
staat, laten we achterwege. Het is voldoende, wanneer men
alleen die getallen onthoudt, welke betrekking hebben op
Fig. 20.'■ de geladen en ontladen toestand van een accu. Dit zijn
respectievelijk 28° Bé (s.g. = 1,24) en 24° Bé (s.g. = 1,2).
De tussenliggende waarden kan men op de schaalverdeling aflezen.
Wanneer men de voorgaande verklaring goed begrepen heeft, dan
zal men inzien, waarom het hoogste getal van de schaalverdeling
onderaan moet staan en het kleinste getal bovenaan, onverschillig
of deze geijkt is in graden Bé of in kg/dm3.
De accu’s, zoals die meestal gebruikt worden, hebben een zo kleine
bak, dat er geen ruimte meer over is om
de zuurweger in de vloeistof te laten
,,drijven”. Daarom wordt de weger enigs
zins anders uitgevoerd. Een cylindervormig glazen reservoir is volgens fig. 2!
aan het ene einde voorzien van een nauw
gummi slangetje en aan het andere einde
van een gummi bal. Binnen in het
cylindrisch reservoir bevindt zich een
„miniatuurzuurweger” volgens de afbeel
ding uit fig. 20. Wanneer men in de bal
knijpt, het gummi slangetje in de vloei
stof houdt en daarna de bal weer los
F
21
laat, dan vult de cylindrische ruimte zich
met de vloeistof ; het zuurwegertje gaat
drijven en door de glazen cylinder heen, kan men dan het gehalte
van de vloeistof aflezen.
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