R.T.
Inhoud Natuurkunde.

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
13.1
13.2
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
17.1

De materie
Massa
Soortelijk gewicht
Soortelijk gewicht (vervolg)
Kracht
Opwaartse kracht
Opwaartse kracht in lucht
Zinken, drijven en zweven
Druk
Proef van Torricelli
De grootte van de luchtdruk
Barometer
De wet van Pascal
Communicerende vaten
Hevel
Gassen
Wet van Boyle
Wet van Gay Lussac
Uitzetting door verwarming
Thermometer
Lineaire uitzettingscoëfficiënt
Kubieke uitzettingscoëfficiënt
Anomalie van water
Bimetaal
Uitzettingscoëfficiënt van een gas
Warmte en temperatuur
Voortplanting van warmte door geleiding
Voortplanting van warmte door stroming
Voortplanting van warmte door straling
Calorie
Warmtecapaciteit
Soortelijke warmte
Calorimeter
Smeltpunt en stolpunt
Smeltingswarmte
Verdampingswarmte
Wet van Thomson
Moleculen
Cohesie en adhesie
Oppervlaktespanning
Vloeistof en damp
Experimentele en theoretische natuurkunde
Atomen
Structuur van het atoom
Geleiders en isolatoren
Contactelektriciteit
Thermostroom
Ionen
Ontstaan en voortplanting van het geluid

Nadruk verboden

blz.

1
1
2
3
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
9
9
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
17
17
19
19
20
21
21
22
22
23
25
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
33

18.1
18.2
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
20.3
21.1
22.1
22.2
22.3
22.4
23.1
24.1
24.2
25.1
25.2
25.3
26.1
27.1
27.2
27.3
28.1
28,2
29.1
29.2
30.1
31.1
31.2
32.1
32.2
33.1
33.2
34.1
35.1
35.2
36.1
37.1
37.2
38.1
39.1
39.2
40.1
40.2
41.1
42.1
42.2
43.1
43.2
44.1
44.2
45.1
46.1
46.2

Wetten van terugkaatsing (vervolg)
blz.
Trillingen
De transversale golfbeweging
Terugkaatsing van transversaal lopende golven tegen een vast uiteinde
Terugkaatsing van transversaal lopende golven tegen een vrij uiteinde
De longitudinale golfbeweging
Terugkaatsing van longitudinaal lopende golven tegen een vast uiteinde
Terugkaatsing van longitudinaal lopende golven tegen een vrij uiteinde
Orgelpijpen
Resonantie
Interferentie van geluidsgolven
Proef van Quincke
Beginsel van Doppler
Lichtbronnen
Donkere kamer
Terugkaatsing
Beeldvorming
Verstrooide terugkaatsing
Bolvormige spiegels
Brandpunt
Beeldvorming bij de holle spiegel
Spiegelformule
Vergroting
Afspraken omtrent het teken van , ,
en
Enige constructies bij de holle spiegel
Beeldvorming bij de bolle spiegel
Sferische aberratie
Lichtbreking
Breking en terugkaatsing bij een vlakke plaat
Totale terugkaatsing
Toepassing van de totale terugkaatsing
Breking door een prisma
Kleurschifting of dispersie
Kleuren
Lenzen
Lenzen (vervolg)
Optisch middelpunt
Constructiestralen
Afleiding van de lenzenformule
Vergroting
Beeldvorming bij bolle lenzen
Beeldvorming bij holle lenzen
Fouten van lenzen
Combinatie van lenzen
Lenzenstelsel
Optische instrumenten
Accommodatievermogen
Hoekvergroting
De loep
Afwijkingen van het normale oog
Afwijkingen van het normale oog (vervolg)
Microscoop
Verrekijkers
Licht als golfverschijnsel
Polarisatie van het licht

35
35
37
37
38
39
39
40
41
43
43
43
44
45
47
47
49
49
50
51
53
53
54
55
55
57
58
59
61
62
63
63
65
66
67
69
70
71
73
74
75
77
77
79
79
81
83
84
85
86
87
87
89
91
91

47.1
47.2
48.2
48.2
48.3
48.4
49.1
50.1
50.2
51.1
51.2
51.3
52.1
52.2
53.1
53.2
54.1
55.1
55.2
56.1
56.2
57.1
58.1

Elektriciteit (inleiding)
Het elektrisch veld
Het elektrostatisch veld (vervolg)
De wet van Coulomb
De elektrische veldsterkte
Krachtlijnen
Krachtlijnen (vervolg)
De diëlectrische verschuiving
Potentiaal en potentiaalverschil
Het elektrostatisch gedrag van metalen
Geleiders
Elektrische stroom en stroomdichtheid
De weerstand van een geleider
Arbeid en vermogen
De condensator
De elektrische energie van een condensator
De condensator met diëlectricum tussen de platen
De condensator met diëlectricum tussen de platen (vervolg)
Overzicht van de gevonden betrekkingen
Berekening van de capaciteit van een condensator met gelaagd diëlectricum
Berekening van de kracht waarmee de condensatorplaten elkaar aantrekken
Het gedrag van geladen lichamen tussen de platen van een condensator
Een elektron in een elektrisch veld evenwijdig aan de condensatorplaten

Vanaf pagina 116 zijn de opgaven behorende bij “Natuurkunde” toegevoegd.
(fonsvendrik.nl 2020)

93
93
95
95
96
96
97
99
100
101
101
102
103
103
105
106
107
109
110
111
112
113
115

R.T.

Nadruk verboden 1

Nk
Natuurkunde. Les 1
1,1. De materie
In de natuurkunde noemt men alles wat ruimte inneemt een lichaam.
Een lichaam bestaat uit stof of materie. De ruimte, die door een lichaam wordt ingenomen, heet het
volume van het lichaam.
Verder heeft een lichaam nog een bepaalde vorm. De lichamen kunnen in drie toestanden
voorkomen.
1e.

Vaste lichamen. Deze kenmerken zich door een eigen volume en een eigen vorm, bv. een blok
hout, een staaf ijzer enz.

2e.

Vloeibare lichamen of vloeistoffen. Dit zijn lichamen, die wel een eigen volume bezitten, doch
geen eigen vorm. Een vloeistof neemt de vorm aan van het voorwerp waarin het zich bevindt.
Water bijvoorbeeld neemt de vorm aan van het vat waarin het zich bevindt, het behoeft echter
niet het gehele vat te vullen.

3e.

Gasvormige lichamen of gassen. Deze lichamen hebben geen eigen volume en geen eigen
vorm. Een gas in een gesloten ruimte gebracht, neemt de vorm aan van deze ruimte en vult
deze geheel. Maakt men de ruimte kleiner, dan wordt het volume van het gas eveneens kleiner,
de vorm verandert eveneens, terwijl de hoeveelheid gas hetzelfde blijft. De drie mogelijkheden
waarin een lichaam kan voorkomen, heten de aggregatietoestanden.

Eenzelfde stof kan in alle aggregatietoestanden voorkomen, echter niet alle stoffen bezitten deze
hoedanigheid.
De vloeistof water kan in vaste vorm voorkomen (ijs) en ook in gasvormige toestand
(waterdamp). Hout echter komt uitsluitend in de vaste vorm voor; lucht is gewoonlijk gasvormig.
Door samenpersen en afkoelen is het mogelijk lucht vloeibaar te maken. Een vaste vorm van lucht
komt niet voor,
1,2. Massa
Als een stilliggend lichaam in beweging moet worden gebracht, moet er een oorzaak zijn om
het in beweging te brengen. Deze oorzaak heet kracht.
Een kracht kan meer of minder hard zijn en kan in verschillende richtingen werken, waaruit
volgt, dat de grootte en de richting van de kracht bepalen hoe het lichaam zich uiteindelijk zal
bewegen.
Werken op twee lichamen, die hetzelfde volume en dezelfde vorm bezitten, doch uit
verschillende materie bestaan, dezelfde krachten, dan zullen deze lichamen zich op een verschillende
manier gaan bewegen.
Dit verschil in beweging kan niet ontstaan zijn door een verschil in volume of kracht, daar die
hetzelfde zijn gesteld. De oorzaak moet dus in de aard van de stof worden gezocht.
Om dit aan te geven, zegt men, dat de beide stoffen een verschillende massa hebben.
De massa van een lichaam geeft het verband tussen de beweging, die een lichaam krijgt en de kracht
die deze beweging veroorzaakt. Een kracht behoeft niet noodzakelijkerwijs door de mens
voortgebracht te worden.
Houdt men een lichaam, bv. een steen op een bepaalde hoogte vast en laat men het dan los, dan blijkt
dat het lichaam zich zal gaan bewegen, het “valt”.
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Op het lichaam moet dus volgens het voorgaande een kracht werken, daar er anders geen beweging
zou ontstaan. Deze kracht blijkt overal op de aarde aanwezig te zijn, het is alsof de aarde het lichaam
naar zich toe trekt.
De kracht, die op een lichaam werkt, heet de aantrekkingskracht van de aarde of ook wel de
zwaartekracht of gravitatiekracht.
Deze kracht zal ook op het lichaam werken als het bijvoorbeeld op een tafel ligt. Haalt men de
tafel weg, dan zal het lichaam zich gaan bewegen.
Zolang het gewicht op de tafel ligt, zal het dus een druk op de tafel uitoefenen, men zegt dat
het lichaam zwaarte of gewicht bezit.
De kracht, die een lichaam, waarop de aantrekkingskracht van de aarde werkt, uitoefent, heet
het gewicht van het lichaam.
De kracht waarmee de aarde een lichaam aantrekt, is niet overal even groot. Het blijkt dat de
afstand van het middelpunt der aarde tot het lichaam hierin een rol speelt.
Daar de Aarde geen zuivere bol is, doch aan de polen is afgeplat, zal de afstand tot het middelpunt der
Aarde niet overal hetzelfde zijn.
Net als bij de wet van Coulomb voor de aantrekkingskracht tussen twee ladingen, is ook hier
de aantrekkingskracht der aarde omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand.
Dit betekent dus, dat van eenzelfde lichaam het gewicht aan de polen groter is dan aan de
evenaar, het gewicht van een lichaam is dus plaatsafhankelijk.
Omdat het gewicht geen constante grootheid is op aarde, werkt men liever met de massa, die
wel op iedere plaats van de aarde even groot is
De massa van een lichaam wordt vergeleken met een massa, waarvan men de waarde kent, de
standaardmassa genaamd. Voorlopig wordt er op het begrip massa niet verder ingegaan; in de
mechanica zal dit verder behandeld worden.
Als eenheid van gewicht is de kilogram (kg) gekozen. Deze is gedefinieerd als volgt:
1

zuiver water van 4℃ heeft een gewicht van 1 kg.

1,3. Soortelijk gewicht*1
Als men van twee stoffen wil weten welke stof het zwaarst is, neemt men van beide stoffen
een even groot volume en weegt deze hoeveelheden.
Neemt men bijvoorbeeld 1
lood en 1
marmer, dan vindt men, dat 1
lood 11,3 kg weegt
en 1
marmer 2,7 kg. Eenzelfde volume lood heeft dus een groter gewicht dan eenzelfde volume
marmer. Omdat de soort stof hierbij bepalend is voor het gewicht, heeft men het gewicht bepaald van
1
van iedere stof. Het getal dat men vond, noemde met het soortelijk gewicht (s.g.) van de stof.
Dus het soortelijk gewicht van een stof is het gewicht van 1
van die stof.

Omdat het gewicht van 1
zuiver water van 4℃ even groot is als het gewicht van het platina
standaard kilogram is het soortelijk gewicht van water bij 4℃ gelijk aan 1. (Op de toevoeging bij 4℃
wordt later nader ingegaan.)
Oplossingen inzenden van de opgaven 1 t/m 7.
*1 De dichtheid of soortelijke massa van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt
hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Men drukt dit wel uit als de 'massa per volume-eenheid'. Vaak wordt
nog de verouderde en foutieve term soortelijk gewicht gebruikt.
In het SI-stelsel wordt dichtheid uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m3), maar de oudere eenheid (uit het cgs-systeem) gram per
kubieke centimeter (g/cm3) of kilogram per kubieke decimeter wordt ook nog gebruikt. De omzetting is: 1000 kg/m3 = 1 g/cm3 = 1 kg/dm3.
Getalsmatig zijn de twee oudere eenheden dus aan elkaar gelijk, de SI-eenheid is een factor 103 groter. (bron: Wikipedia) FV
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2,1. Soortelijk gewicht
Voor het bepalen van het soortelijk gewicht van een stof moet men twee grootheden kennen,
nl. het gewicht en het volume van de stof. Weegt een lichaam kg en heeft het lichaam een volume
van
dan: weegt 1
van die stof kilogram.
De verhouding

is het soortelijk gewicht van de stof. Algemeen geldt:
Gewicht= Volume × Soortelijk Gewicht.

Daar het gewicht is uitgedrukt in kg en het volume in
, volgt uit bovenstaande formule,
dat het soortelijk gewicht is uitgedrukt in /
.
In onderstaande tabel zijn enige stoffen vermeld met hun soortelijk gewicht.
alcohol
aluminium
beton
brons
diamant
goud
koper
kurk
kwik
lichtgas
lithium

0,7
2,7
2,4
8,7
3,5
19,3
8,9
0,24
13,6
0,0005
0,53

lucht
lood
marmer
messing
nikkel
platina
tin
water (bij 4℃)
ijs
zilver
zink

0,0013
11,3
2,7
8,7
8,8
21,4
7,3
1,000
0,9
10,5
7,1

2,2. Kracht
Om een stil liggend voorwerp in beweging te brengen, een bewegend voorwerp stil te houden
of van richting te veranderen, moet men een kracht uitoefenen. Een kracht veroorzaakt een
verandering van de bewegingstoestand. Laat men een tennisbal op de grond vallen, dan kaatst de bal
weer omhoog, dus een verandering van beweging. De lucht in de bal wordt bij de botsing samengeperst, daar de tennisbal ingedrukt wordt. De samengeperste lucht oefent de kracht uit nodig voor het
veranderen van de beweging. Gassen en ook vloeistoffen zijn volkomen veerkrachtig, dat wil zeggen,
als de kracht die de vormverandering teweeg brengt, ophoudt te bestaan, herneemt het gas of de
vloeistof zijn oorspronkelijke vorm. Vrijwel alle lichamen zijn meer of minder veerkrachtig, doch er
zijn weinig lichamen die volkomen of nagenoeg veerkrachtig zijn. De meeste vaste stoffen zullen na
een ondergane verandering hun oorspronkelijke vorm niet weer innemen.
Deze stoffen zijn niet volkomen veerkrachtig.
2,3. Opwaartse kracht
Wanneer men een lichaam, dat zich in een vloeistof bevindt, omhoog wil trekken, bemerkt
men, dat de hiervoor uit te oefenen kracht kleiner is dan wanneer het voorwerp zich in lucht bevindt.
Een lichaam, dat in een vloeistof ondergedompeld wordt, weegt schijnbaar minder dan wanneer het
zich buiten de vloeistof bevindt. Het voorwerp ondervindt in de vloeistof een opwaartse kracht.
Proeven tonen aan dat de opwaartse kracht even groot is als het gewicht van de door het voorwerp
verplaatste hoeveelheid vloeistof. Dit verschijnsel wordt gedefinieerd in de wet van Archimedes:
Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld, ondervindt een opwaartse
kracht, die even groot is als het gewicht van de verplaatste vloeistof.
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De wet van Archimedes wordt ook wel aldus gegeven:
Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld, verliest schijnbaar zoveel aan
gewicht, als het gewicht van de verplaatste hoeveelheid vloeistof.
Van deze zeer belangrijke wet volgen hier enige toepassingen.
Opgave: Een blok lood met een volume van 2
wordt aan een arm van een weegschaal gehangen.
Men maakt evenwicht. Welk gewicht moet men aan de andere kant hangen? Als nu het loden voorwerp in water wordt gehangen, blijkt men minder gewicht nodig te hebben. Hoeveel is nu het schijnbare gewicht?
Oplossing: Uit de tabel blijkt, dat het s.g. van lood 11,3 bedraagt. Het gewicht van het lood is dus:
2 × 11,3 = 22,6 kg. Als het in water hangt, is de verplaatste hoeveelheid water 2
.
Het gewicht van deze verplaatste hoeveelheid water is 2 × 1 = 2 kg.
Het schijnbare gewicht van het blok lood is:
(22,6 − 2) = 20,6 .

Opgave: Een koperen bol, waarin een holte aanwezig is, weegt in de lucht 3 kg. Als de bol in water
hangt, weegt de bol 2 kg. Bereken hieruit de grootte van de bol.
Oplossing: Het s.g. van koper is 8,9. Het massieve deel van de bol is
= 0,337
. De opwaartse
,
kracht in water is (3 − 2) = 1 . Dit is het gewicht van de verplaatste hoeveelheid water. Omdat
het s.g. van water 1 is. is het volume van het water 1
. Dit is ook het volume van de bol met de
holte.
De holte is dan 1 − 0,337 = 0,663
.

2,4. Opwaartse kracht in lucht

Een lichaam ondervindt niet alleen een opwaartse druk in een vloeistof, maar ook in de lucht.
Een ballon, die gevuld is met helium, waterstof of lichtgas, zal opstijgen. De genoemde gassen hebben
alle een s.g. dat kleiner is dan dat van lucht. Een ballon, die met lucht is gevuld, zal langzaam dalen.
Als het gewicht van het omhulsel te verwaarlozen is, zou de met lucht gevulde ballon op z’n plaats
blijven hangen.
Ook in lucht geldt de wet van Archimedes.
De opwaartse kracht in gassen toont men aan met een baroscoop. Dit is een weegschaaltje met
aan de ene arm van de balans een grote glazen bol en aan de andere kant een kleine loden bol.
De beide bollen zijn in de lucht even zwaar, zodat zij elkaar in de lucht in evenwicht houden.
Men plaatst nu de baroscoop onder de klok van een z.g. luchtpomp (dat is een pomp waarmee
men lucht weg kan pompen) en pompt de lucht uit de klok weg. Het evenwicht blijkt nu verbroken te
zijn; de weegschaal slaat door naar de kant van de grote bol. In het luchtledige weegt de grote bol dus
meer dan de kleine. Dit is als volgt te verklaren. In de lucht verplaatst de groet bol meer dan de kleine,
dus de opwaartse kracht is voor de grote bol groter dan de kleine. Het werkelijke gewicht heeft iedere
bol in het luchtledige. Dan komt er voor de kleine bol meer bij dan voor de grote, d.w.z. de kleine bol
is in het luchtledige lichter dan de grote, dus de balans slaat door naar de kant van de grote bol.

Ter oefening maken de opgaven 8 t/m 13.
Oplossingen inzenden van de opgaven 14 t/m 20
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3,1. Zinken, drijven en zweven
Zoals in de vorige les is uiteengezet, ondervindt ieder lichaam in een vloeistof gedompeld een
opwaartse kracht, die het lichaam omhoog tracht te duwen.
Door de zwaartekracht wordt het lichaam naar beneden getrokken. Er zijn nu drie
mogelijkheden:
1e.

De zwaartekracht is groter dan de opwaartse kracht. Het lichaam zal dan zinken tot op de
bodem.

2e.

De opwaartse kracht is groter dan de zwaartekracht. Het lichaam stijgt dan naar boven, totdat
een deel van het lichaam boven de vloeistof uitkomt. Indien het lichaam gedeeltelijk boven de
vloeistof uitsteekt, is de verplaatste hoeveelheid vloeistof kleiner, dus de opwaartse kracht
eveneens. Op een gegeven moment zal er een evenwichtstoestand optreden; het lichaam drijft
dan op de vloeistof. De opwaartse kracht is nu even groot als het gewicht van het lichaam
geworden. Tijdens het drijven is de opwaartse kracht (dus het gewicht van de verplaatste
hoeveelheid vloeistof) gelijk aan het gewicht van het lichaam.

3e.

De opwaartse kracht van het geheel ondergedompeld lichaam en het gewicht van het lichaam
zijn even groot. Het lichaam beweegt zich dan niet naar beneden of boven, het zweeft.

Bovenstaande kan men samengevat aldus formuleren:
Een lichaam zinkt in een vloeistof, als het s.g. van het lichaam groter is dan het s.g. van de
vloeistof; het drijft op de vloeistof als zijn s.g. kleiner is dan het s.g. van de vloeistof en het lichaam
zweeft in de vloeistof als zijn s.g. gelijk is aan het s.g. van de vloeistof.
Voorbeeld: Een koperen bol met een straal van 3 dm wordt in een bak met vloeistof gedaan.
De bol zweeft in de vloeistof. Wat is het s.g. van de vloeistof?
Oplossing: Als een lichaam in een vloeistof zweeft, is de opwaartse kracht even groot als het gewicht
van het voorwerp.
Het gewicht van de bol is te vinden uit het product van het s.g. van het materiaal van de bol en
het volume van de bol. Het s.g. van koper is 8,9 (zie tabel les 2). Het volume van de bol is
.
Het gewicht is

× 8,9

.

. als het s.g. van de
Het gewicht van de verplaatste hoeveelheid vloeistof bedraagt
vloeistof op gesteld wordt.
De voorwaarde voor zweven is:
. 3 × 8,9 = 3 .
Hieruit volgt = 8,9. Uit dit voorbeeld blijkt dat het s.g. van de vloeistof gelijk moet zijn aan het s.g.
van het materiaal waaruit de bol gemaakt is.
3,2. Druk
De ervaring leert dat het mogelijk is, dat een houten vloer een gewicht van 10.000 kg kan
dragen, mits dit gewicht over de gehele oppervlakte van de vloer verdeeld is, terwijl de vloer in zal
zakken als het gehele gewicht van 10.000 kg op één plaats geconcentreerd wordt.
Het is dus van veel belang op welke oppervlakte de totale kracht werkt.
Om een vergelijking te kunnen maken, moet de oppervlakte waarop de kracht werkt, bekend zijn.
Het is nu het eenvoudigste om de kracht per oppervlakte-eenheid te bekijken. De kracht op één vierkante centimeter uitgeoefend, noemt men de druk.
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van een vlak wordt uitgeoefend.

Of een wand al of niet bestand is tegen de werking die er op wordt uitgeoefend, hangt dus af
van de druk en niet van de totale kracht.
Als bv. de wanden van een duikboot onder water een totale kracht van een miljoen kg
ondervinden, terwijl het oppervlak van de duikboot 20,000
bedraagt, dan is de druk:
= 50 /
. Dit getal zegt ons iets als we weten, dat een duikboot normaal een druk kan
verdragen van ongeveer 60 /
.
Ieder voorwerp oefent ten gevolge van de kracht, waarmee het door de Aarde wordt aangetrokken, een kracht uit op het vlak waarop het rust.
Dit geldt ook voor de lucht; op iedere
van de Aarde drukt het gewicht van een luchtkolom, die
kilometers hoog is.
3.3. Proef van Torricelli
Een aan een zijde gesloten buis van ongeveer 1 meter lengte wordt geheel gevuld met kwik.
Men sluit nu de opening met de vinger af en zet de buis omgekeerd in een bak die gevuld is met kwik.
Neemt men nu de vinger weg, dan zakt het kwik in de buis, tot het op een bepaalde hoogte blijft staan.
Boven het kwik in de buis kan zich niets bevinden, deze zg. ruimte van Torricelli is luchtledig.
Deze hoogte bedraagt ongeveer 76 cm. Of deze proef gedaan wordt met een nauwe of met een wijde
buis, steeds blijkt de kwikhoogte 76 cm te bedragen. De buitenlucht die op het kwik in de bak drukt,
verhindert het weglopen van het kwik uit de buis.
De druk van de buitenlucht is even hoog als de druk van een kwikkolom die een loodrechte
hoogte heeft van 76 cm.
Uit de definitie volgt, dat op iedere vierkante centimeter de luchtdruk even groot is als het
gewicht van een kolom kwik van 76 cm hoogte. Het s.g. van kwik is 13,6, waaruit volgt, dat het
gewicht van de kwikkolom gelijk is aan 76 × 1 × 13,6 = 1033,6 gram.
(de hoogte van de kwikkolom × het oppervlak, waarop de kwikkolom drukt, is dus het volume van de
kwikkolom. Het volume × het soortelijk gewicht is het gewicht,)
De grootte van de luchtdruk is dus 1033,6
/
of 1.0336 /
.

Een televisie-weergeefbuis is vrijwel geheel luchtledig, waardoor de kracht die de buitenlucht
op de wanden van de buis uitoefent, niet door een tegenkracht wordt opgeheven.
De buiswand moet dus zeer stevig geconstrueerd zijn om niet stuk te gaan.

Ter oefening maken de opgaven 21 t/m 24.
Oplossingen inzenden van de opgaven 25 t/m 31.
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4,1. De grootte van de luchtdruk
De proef van Torricelli kan men ook met een andere vloeistof doen, bv. water.
Het gewicht wan de waterkolom moet op 1
1033,6 gram zijn (zie vorige les). Daar het s.g. van
water gelijk aan 1 is, zou de waterkolom 1033,6 cm moeten worden, waaruit volgt, dat de buis ca. 11
meter lang moet zijn om de luchtledige ruimte of het vacuüm van Torricelli waar te nemen.
De grootte van de luchtdruk, die overeenkomt met 76 cm kwikdruk noemt men
1 atmosfeer. (afgekort atm.)*2
In de techniek is deze eenheid niet erg praktisch. Daar gebruikt men liever een eenheid
(ook uitgesproken als ‘atmosfeer’), waarvoor geldt 1 = 1 /
.
Een voorstelling over de grootte van de buitenlucht krijgt men uit de proef, die de
burgemeester van Maagdenburg deed. Hij liet de ruimte tussen twee halve bollen, die luchtdicht op
elkaar pasten, zo goed mogelijk luchtledig pompen.
Zestien paarden waren niet in staat de bollen van elkaar te trekken. Deze proef staat in de natuurkunde
bekend als de proef met de Maagdenburger halve bollen.
4,2. Barometer
Een barometer is een toestel dat
gebruikt wordt om de grootte van de
luchtdruk te meten.
De buis van Torricelli is een kwikbarometer.
De barometer bedraagt niet altijd 76 cm, doch
schommelt deze waarde, afhankelijk van de
weersgesteldheid.
De meest gebruikte barometer is de
metaalbarometer (zie fig. 4,1). Deze bestaat
uit een luchtledig gepompt doosje met een
bovenvlak van gegolfd blik (k). Als de luchtdruk toeneemt, buigt het gegolfde blik iets
door. Deze beweging wordt door middel van
de hefbomen l, m en t vergroot op de wijzer
overgebracht. Wordt de luchtdruk lager, dan
Fig. 4,1. Metaalbarometer.
trekt de stalen veer p het deksel van de doos
omhoog, waardoor de wijzer terug draait.
De schaalverdeling, waarlangs de wijzer beweegt, is proefondervindelijk (empirisch) aangebracht.
Veronderstel eens, dat men in het noorden van Nederland een hoge barometerstand en in het
zuiden een lage barometerstand meet, m.a.w. de luchtdruk is in het noorden hoger dan in het zuiden.
Er zal nu een verplaatsing van lucht (wind) optreden van het gebied met de hoge
barometerstand naar het gebied met de lage barometerstand.
Kent men in meerdere plaatsen tegelijk de barometerstand, dan is het hieruit mogelijk ongeveer de windrichting te voorspellen. Bij deze voorspelling moet men echter wel rekening houden met
de draaiing van de Aarde. De Nederlander Buys Ballot stelde hiervoor de naar hem genoemde wet op:

*2 De atmosfeer is een wat verouderde eenheid van druk, overeenkomend met de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau, ofwel 101,325 kPa. 1
atmosfeer is ongeveer gelijk aan 1 bar. Het eenheidssymbool is atm.
1 atm. = 760 mm Hg. Vroeger werd ook het begrip technische atmosfeer gebruikt (at): 1 at = 1 kgf/cm2 = 0,9678 atm. De ato was het
symbool voor (technische) atmosfeer overdruk. In de luchtvaart en meteorologie sprak men voorheen van 1013,25 millibar en thans van
1013,25 hectopascal (hPa) als men het over een standaardluchtdruk heeft.
In water neemt de druk toe met ongeveer 1 atmosfeer voor elke 10 meter diepte. (bron: Wikipedia) FV
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Op het noordelijk halfrond heeft de wind een afwijking naar rechts, op het zuidelijk halfrond
een afwijking naar links.
Is het verschil in luchtdruk groot, dan zal er een harde wind waaien. Het is dus mogelijk uit de
barometerstanden, op verschillende plaatsen gemeten, een eventuele storm te voorspellen.
De luchtdruk neemt met de hoogte geleidelijk af. Ook de temperatuur verandert met de
hoogte. Het gedeelte van de atmosfeer, waarin de temperatuur met toenemende hoogte afneemt, heet
troposfeer. Boven de troposfeer ligt de stratosfeer. In de stratosfeer neemt de temperatuur weer toe met
de hoogte.
Komt men boven de stratosfeer, dan bevindt men zich in de ionosfeer.
In de ionosfeer komen enkele lagen voor, die rijk zijn aan elektrisch geladen deeltjes (ionen).
Deze lagen heten de , ,
lagen. in de
-lagen worden de radiogolven naar de Aarde
teruggebogen. De -laag is alleen overdag aanwezig.
4,3. De wet van Pascal
Het toestel van fig. 4,2 bestaat uit drie
onderling met elkaar verbonden vaten , en , die
met water gevuld zijn en afgesloten door een zuiger.
De doorsneden van zuiger en zuiger zijn ieder
2
van zuiger 10
.
Als op zuiger een gewicht van 10 kg wordt
gezet, zal deze zuiger naar beneden bewegen, terwijl
de zuigers en omhoog gaan. Onderzoekt men
door proberen hoe groot de gewichten moeten zijn die
op de zuigers en moeten worden gzet om alle drie
de zuigers op dezelfde hoogte te houden, dan blijkt dit
op zuiger ook 10 kg te zijn en op zuiger 50 kg.

fig. 4,2.

De gevolgtrekking die hieruit getrokken wordt, is: zijn beide zuigers even groot, dan moet
hetzelfde gewicht er op geplaatst worden, terwijl voor een 5 × zo grote zuiger het gewicht ook 5 × zo
groot moet zijn. Voor de druk op iedere zuiger betekent dit: op zuiger
=5 /
op:
=5

, en op

=5

/

.

De conclusie is: de druk blijft steeds gelijk. Dit wordt geformuleerd in de wet van Pascal.
Een op een vloeistof uitgeoefende druk plant zich in alle richtingen gelijkmatig (d.w.z. met
dezelfde grootte) voort.

Oplossingen inzenden van de opgaven 32 t/m 38.
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5,1. Communicerende vaten
Als twee of meer vaten met elkaar in
verbinding staan, spreekt men van communicerende
vaten. Giet men in de vaten water, dan blijkt dat in
alle vaten het water even hoog komt te staan.
Doet men dit met andere vloeistoffen, dan blijkt dat
eenzelfde vloeistof in communicerende vaten even
hoog komt te staan.
Giet men in een der vaten vloeistof, dan
ontstaat er in de verbindingsbuis een stroming, die
ophoudt als de vloeistof in de verschillende vaten
even hoog staat.
De vloeistof is dan in evenwicht.
Op een doorsnede in de verbindingsbuis
Fig. 5,1. Communicerende vaten
(zie fig. 5,1) werkt van links een druk van:
ℎ ×
/
. (ℎ is de verticale afstand van het
midden van tot het vloeistofoppervlak in het linker been; is de s.m. van de vloeistof.)
Van rechts werkt een druk ℎ ×
/
. Indien de vloeistof in evenwicht is, dan geldt dat:
ℎ × = ℎ × . Hieruit volgt dat ℎ = ℎ .

5,2. Hevel

Een hevel is een omgebogen buis, waardoor
een vloeistof van een hoger naar een lager vat stroomt
(zie fig. 5,2). De werking begint nadat de hevel vol
vloeistof is gezogen en wordt veroorzaakt door de
druk van de buitenlucht. Deze werkt zowel op het
vloeistofoppervlak in het vat als in het vat .
Een doorsnede bij ondervindt van links een druk
van ( − ℎ )
vloeistof.

(ℎ is de hoogte van de vloeistofkolom tussen en ,
b is de barometerstand.)
Van rechts ondervindt een druk ( − ℎ )
.
Daar ℎ groter is dan ℎ , is de druk links groter dan
rechts. Dit drukverschil veroorzaakt een stroming van
links naar rechts.
5,3. Gassen

Fig. 5,2. Hevel.

Een gas gedraagt zich anders dan een vaste
stof of een vloeistof. Een gas zal zich nl. verspreiden
over de gehele ruimte, die het ter beschikking heeft en
Dit is niet het geval met vaste stoffen en vloeistoffen.

Daar een opgesloten gas een zo groot mogelijk volume wil nemen, zal dit gas op de wanden
van de ruimte, waarin het opgesloten zit, een druk uitoefenen. Deze eigenschap noemt men de
spanning van het gas. De grootte van de spanning van een gas wordt aangegeven door de druk die het
gas op de wanden uitoefent. In fig. 5,3 houdt de spanning van het gas in de cilinder de zuiger met het
daarop staande gewicht omhoog. Als de zuiger in rust is, is er evenwicht tussen de druk, die het gas
binnen de cilinder op de zuiger uitoefent en de druk, die het gewicht van de zuiger met het daarop
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staande gewicht plus de druk van de buitenlucht daarop uitoefenen.
Stel dat het gewicht van de zuiger, plus wat er op staat 25 kg is en het
oppervlak van de zuiger is 5
.
/
=5 /
.
De druk bedraagt dan
De druk van de buitenlucht is ca. 1 /
. De spanning van het gas
in de cilinder bedraagt dan 5 + 1 = 6 /
.

Fig. 5,3.

De grootte van de spanning van een gas wordt gemeten met
een manometer. Men onderscheidt de open en gesloten vloeistofmanometers. Een open manometer bestaat uit een aan beide zijden open
U-buis, bij een gesloten manometer is een der benen dicht.
In de buis bevindt zich kwik (voor hoge
spanningen) of water (voor lage spanningen). De buis wordt
op de ruimte waarin het gas zich bevindt aangesloten.
Uit het hoogteverschil van de vloeistof en de beide benen
wordt de spanning van het gas bepaald. Bij een gesloten
manometer is de ruimte boven het kwik in het gesloten been
luchtledig. Voor dagelijks gebruik is een kwikmanometer
niet geschikt, vooral niet bij het meten van grote spanningen.
Men gebruikt hiervoor de metaalmanometer, (zie fig. 5,4)
bv. voor het meten van de spanning van een autoband, in een
stoomketel etc.
De werking van de metaalmanometer is als volgt:
het afgesloten gas drukt onder tegen een gegolfde plaat .
De beweging van deze plaat wordt door een stang op een
wijzer overgebracht door middel van een tandwieltje .

Fig. 5,4. Metaalmanometer.

5,5. Wet van Boyle

Indien een gas in een cilinder wordt
samengeperst door een zuiger, neemt de spanning toe. Boyle ontdekte bij proefnemingen dat bij het
samenpersen van gassen het product van spanning en volume voor eenzelfde gas steeds constant was.
Ook als het volume van het gas toeneemt, blijkt dit het geval te zijn. Is het volume van de afgesloten
hoeveelheid gas
en de druk
kwikdruk, dan is:
×

=

Dit geldt alleen als de gewichtshoeveelheid en de temperatuur van het gas dezelfde blijven.
Dit is de wet van Boyle. De wet geldt dus niet, als er tijdens de proef gas verdwijnt of bijkomt, of als
de temperatuur verandert.
Heeft een zekere gewichtshoeveelheid eerst een volume en een druk ; en heeft het daarna
bij dezelfde temperatuur een volume en een druk , dan is:
×

=

×

.

Het is gebleken dat voor grote drukken de wet van Boyle slechts bij benadering geldt.

Ter oefening maken de opgaven 39 t/m 45.
Oplossingen inzenden van de opgaven 46 t/m 51.
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6,1. Wet van Gay Lussac
Behalve door verandering van het volume, verandert de spanning van een afgesloten
hoeveelheid gas ook als de temperatuur verandert. Uit proefnemingen is gebleken, dat bij alle gassen
de vermeerdering van de spanning voor elke graad temperatuurverhoging even groot is.
Gay Lussac ontdekte nu de volgende naar hem genoemde wet:
met

Bij alle gassen neemt bij gelijkblijvend volume de spanning per graad temperatuurstijging toe
deel van de spanning die de beschouwde hoeveelheid gas bij 0° had.
Het getal

wordt de spanningscoëfficiënt van het gas genoemd.

6,2. Uitzetting door verwarming
Als een spoorstaaf door de zon wordt verwarmd,
wordt hij langer. Daarom legt men de spoorrails niet strak
tegen elkaar, maar zorgt men voor enige ruimte; de rails
kunnen dan bij verwarming vrij uitzetten. Bij de bouw van
bruggen en wegen etc. wordt hiermee ook rekening
gehouden.
In verband met de uitzetting is het nuttig de proef van
’s Gravesande eens te bekijken.
Een koperen bol past precies binnen een koperen ring
en kan er doorheen als de temperatuur van de bol en de
ring gelijk is. wordt de bol verwarmd, dan kan hij niet
meer door de ring en blijft er bovenop liggen.
Hieruit blijkt dus, dat bij verwarming het volume van een
lichaam groter wordt. Verwarmt men de bol en de ring
tegelijk, dan kan de bol steeds door de ring heen.
De ringopening wordt dus evenveel groter dan de bol,
waaruit men leert, dat een hol lichaam bij verwarming
evenveel uitzet alsof het massief was geweest.
Uitzetting ten gevolge van verwarming komt ook voor
bij vloeistoffen en gassen.
Indien bij verwarming van lichamen het volume zich
niet kan vergroten, treden er spanningen op die zo groot
kunnen zijn, dat zij een breuk in het lichaam veroorzaken.
Bij een proef van Tyndall (fig. 6,2.) wordt een smeedijzeren staaf verhit. Met een gietijzeren pen en een
schroef wordt de staaf vastgeklemd. Met de schroef
wordt de staaf stevig vastgedraaid. Nu laat men de staaf
afkoelen. De staaf krimpt is en op een gegeven moment knapt de gietijzeren pen .
Fig. 6,1. Bol en ring van
’s Gravensande.

Opmerking: Tramrails kunnen in tegenstelling tot de treinrails wel tegen elkaar geplaatst worden.
Dit komt omdat de tramrails contact met het wegdek maken, waardoor de warmte van de rails snel
naar de aarde wordt afgevoerd. De tramrails kunnen dus nooit zo warm worden als de treinrails.
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6,3. Thermometer
Kwikthermometer

Deze bestaat uit een glazen reservoir met nauwe
buis. Het kwik, waarmee het reservoir is gevuld zet bij
verwarming uit. De kwikkolom in het buisje wordt
dan langer. Op een schaalverdeling langs het buisje is
de temperatuur af te lezen. Kwik wordt in thermometers gebruikt omdat het een hoog kookpunt heeft,
nl. 357℃ en dus geschikt is voor het meten van hoge
fig. 6,2. Proef van Tyndall
temperaturen.
In plaats van kwik wordt ook alcohol in thermometers gebruikt. Om de kleurloze alcohol te kunnen zien, wordt er een kleurstof bijgevoegd.
Alcohol heeft een zeer laag vriespunt (−114℃), waardoor alcoholthermometers geschikt worden voor
het meten van zeer lage temperaturen.
Om een schaalverdeling op de thermometer te maken, bepaalt men twee vaste punten en
verdeelt de afstand daartussen in gelijke delen. Eerst plaatst men het bolletje van de thermometer in
smeltend ijs. Het kwik staat dan op een bepaalde hoogte, waarbij een streep wordt gezet.
De aldus aangegeven temperatuur heet het vriespunt van water.
Het tweede vaste punt is het kookpunt van water. Het kwikreservoir wordt daarvoor in de
damp van kokend water gehangen.
Celsius plaatste bij het vriespunt het getal 0 en bij het kookpunt 100.
De afstand tussen deze twee waarden verdeelde hij in honderd gelijke delen, deze delen heten graden.
Réaumur ontwierp een schaalverdeling waarbij het vriespunt door 0 en het kookpunt door het
getal 80 werd aangegeven.
Fahrenheit plaatste 0 bij de stand die het kwik in de thermometer bereikte toen deze in een
mengsel werd geplaatst, bestaande uit zout, water en ijs. Bij de stand, die het kwik bereikt als de thermometer in de oksel van de arm geplaatst wordt, schreef Fahrenheit 100. Het vriespunt van water ligt
bij deze schaalverdeling bij 32, het kookpunt bij 212.
In wetenschap en techniek drukt men de temperatuur meestal uit in graden Celsius, in enkele
landen, o.a. Engeland gebruikt men graden Fahrenheit.
Om een temperatuur, die in graden Celsius is gegeven, om te rekenen in graden Fahrenheit,
vergelijkt men deze schalen met elkaar. Een temperatuurverschil van 100 graden Celsius komt overeen
met een temperatuurverschil van 180 graden Fahrenheit (van 32℉ tot 212℉).
Hieruit volgt, dat een temperatuurverschil van 1 graad Celsius overeen komt met een temperatuurverschil van 1,8 graad Fahrenheit.
Uit het voorgaande volgt, dat 100℃, 80°R en 180℉ eenzelfde temperatuurverschil aangeven
Men vindt dus dat:

De algemene formule luidt:

5℃ = 4° = 9℉
° = × ℃=

Ter oefening maken de opgaven 52 t/m 55.
Oplossingen inzenden van de opgaven 56 t/m 62.

× + 32 ℉
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7,1. Lineaire uitzettingscoëfficiënt

Fig. 7,1. Bepaling van de lineaire uitzettingscoëfficiënt van een holle buis.
Een staaf zet bij verwarming uit: de uitzetting kan gemeten worden met het toestel volgens
fig. 7,1.
Men brengt een holle buis op een temperatuur van 0℃ en voert daarna stoom door de buis,
waardoor de temperatuur van de buis 100℃ wordt.
De buis is bij vastgeklemd en tot precies 50 cm lang. Nadat de buis tot 100 ℃ verwarmd
is, leest men op de schaalverdeling de lengtetoename van de buis af. Deze lengtetoename bedraagt
,
= 0,0012 cm langer geworden. Dit was bij een tempera0,06 cm; dus per centimeter is de buis
tuurstijging van 100 ℃. Bij een stijging van 1℃ zal de lengtevermeerdering per centimeter dus
,
= 0,000 012 cm zijn. Deze lengtevermeerdering van 0,000 012 cm per cm en per graad
temperatuurstijging is karakteristiek voor het ijzer waarvan de buis gemaakt is.
Deze grootheid heet de Lineaire uitzettingscoëfficiënt van ijzer.
(lineair omdat zij betrekking heeft op een uitzetting in de lengterichting.)
Onder de Lineaire uitzettingscoëfficiënt van een stof verstaat men de lengterichting in cm, die
één cm van die stof ondergaat bij verwarming van één graad.
Nu volgt de afleiding voor een algemene formule voor de uitzetting.
Veronderstel dat de lengte van de stof bij 0℃ is en bij t℃ is de lengte .
De Lineaire uitzettingscoëfficiënt van een stof stelt men voor door de Griekse letter (labda).
1 cm neemt voor iedere graad temperatuurstijging toe met λ, dus de lengte wordt 1 + cm; bij een
temperatuurstijging van ° wordt de lengte 1 + cm. Een lengte zal dan bij ° temperatuurstijging
(1 + ) cm lang zijn.
De formule voor de lengte van de stof bij ℃ is dus:
=

(1 +

).

Bij deze formule is uitgegaan van een begintemperatuur van 0℃ van de staaf.
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Als de staaf reeds een bepaalde temperatuur heeft, wordt de lengtevermeerdering bij een
uit die bij 0℃,
stijging tot een temperatuur berekend. Bereken eerst de lengte van de staaf bij
ook uit die bij 0℃. Het verschil in lengte is nu de lengtevermeerdering:
daarna bij
=

=

(1 +

);

dus:

=

(1 +

=

=

×

); Deling van deze vergelijkingen geeft:

. Vermenigvuldig teller en noemer met 1 −
=

.

. Daar λ een zeer klein getal is, is

te

verwaarlozen, dus met een kleine benadering geldt:
=

{1 + (

−

)}.

Voorbeeld: Bereken de lengte van een koperen staaf van 40 cm, als de staaf verwarmd wordt van 30℃
tot 80℃ als λ-koper = 17. 10 .
= 40{1 + 17. 10 (80 − 30)} = 40(1 + 850. 10 ) =

Oplossing:

= 40(1 + 85. 10 ) = 40 + 340. 10

= 20 + 34. 10

= 20,0034

.

Wordt de staaf afgekoeld, dan geldt bovenstaande formule ook, mits men λ negatief neemt.
De lineaire uitzettingscoëfficiënt van enige stoffen is in onderstaande tabel gegeven.
aluminium
beton
brons
eboniet
glas
koper

24.10
10.10
18.10
80.10
8.10
17.10

lood
messing
nikkel
ijs
ijzer
zink

29.10
19.10
13.10
51.10
12.10
30.10

7,2. Kubieke uitzettingscoëfficiënt
Bij verhoging van de temperatuur wordt niet alleen de lengte van een lichaam groter, doch ook
de breedte en de hoogte. Bij verwarming van 1° wordt de lengte van een blokje materiaal met lengte 1
cm en hoogte 1 cm, dus (1 + ) cm lang. Ook de breedte en de hoogte worden (1 + ) cm.
Het volume van het blokje wordt dan (1 + )
.
worden
= (1 + 3 + 3 + )
(
)
weer zo klein, dat ze t.o.v. λ verwaarloosd kunnen worden. Het volume wordt dan 1 + 3
.
De volumevermeerdering bedraagt dus bij 1° temperatuurstijging 3
. Deze grootheid heet de
kubieke uitzettingscoëfficiënt en wordt aangegeven met de letter (alpha).
Onder de kubieke uitzettingscoëfficiënt van een stof verstaat men de volumevermeerdering in
, die één
van die stof ondergaat bij een temperatuurstijging van één graad.
De kubieke uitzettingscoëfficiënt is driemaal zo groot als de lineaire uitzettingscoëfficiënt ( = 3 ).
Geeft men het volume van een stof bij 0℃ aan door , het volume bij ℃ door en de kubieke
uitzettingscoëfficiënt door , dan geldt op dezelfde manier als bij de lineaire uitzettingscoëfficiënt:
= (1 + ).
Gaat men uit van een volume bij een temperatuur en vergelijkt men die met het volume die
een stof bij een temperatuur inneemt, dan geldt:
= {1 + ( − )}.
Opmerking: Deze formule geldt voor alle vaste stoffen en vloeistoffen, maar niet voor gassen, daar
mag nl. de waarde

niet verwaarloosd worden, zodat geldt:

Ter oefening maken de opgaven 63 t/m 66.
Oplossingen inzenden van de opgaven 67 t/m 73.

=

.
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8,1. Anomalie van water
Anomalie wil zeggen: afwijking van de algemene regel. Een voorbeeld hiervan is de
volumeverandering van water bij temperatuurverandering. Bij afkoeling krimpt water tot het een
bepaalde temperatuur (4℃) heeft bereikt, beneden die temperatuur zet het weer uit.
Om de temperatuur te leren kennen, waarbij water zijn kleinste volume heeft, bekijken we de
proef van Hope (zie fig. 8,1).
Een cilinder is gedeeltelijk met water gevuld.
In de cilinder steken twee thermometers, nl.
.
Om de cilinder is een bak met smeltend ijs en zout
gevuld. De temperatuur in beide thermometers daalt
totdat na verloop van tijd de thermometer een
temperatuur van 4℃ aangeeft en daarop blijft staan.
De thermometer
echter blijft dalen totdat de temperatuur daar 0℃ is geworden.
Bij het begin van de proef is het onderste water
kouder dan het bovenste. Als het onderste water 4℃ is
geworden wordt het niet kouder meer, het bovenste
echter wel.

Fig. 8,1. Toestel van Hope.
bij een temperatuur van 4℃. Dus:

Hieruit blijkt, dat water van 4° zich verzamelt
en het onderste deel van de cilinder. Water van 4° is
dus zwaarder dan water van een andere temperatuur,
of anders gezegd: het soortelijk gewicht van water van
4 ° is het grootste. Daar het gewicht echter hetzelfde
blijft, volgt uit de formule gewicht = volume × soortelijk gewicht, dat het volume bij water het kleinste is

Water heeft bij 4° zijn grootste soortelijk gewicht of zijn kleinste volume.
Het soortelijk gewicht van water is 1, als de temperatuur van het water 4° is. Beneden en
boven 4° is het soortelijk gewicht kleiner.
In opgaven wordt echter altijd met een soortelijk gewicht 1 gerekend voor water, onverschillig
bij welke temperatuur men werkt.
Indien het water in een sloot bv. ’s-winters afkoelt, zal dit eerst inkrimpen; het s.g. wordt
groter en het water zinkt naar de bodem totdat al het water 4°is geworden.
Bij verdere afkoeling kan het water niet naar de bodem zakken en zal dus aan het oppervlak
gaan bevriezen. Het bevriezen zet zich daarna naar beneden toe voort.
8,2. Bimetaal
Twee dunne repen van verschillend metaal zijn tegen elkaar geklonken of gelast.
De twee metalen bezitten een sterk verschillende uitzettingscoëfficiënt, waardoor bij verwarming de
metalen niet evenveel uitzetten. De gevormde staaf wordt dan krom gebogen. Het metaal met de
grootste uitzettingscoëfficiënt zit aan de bolle kant.
De buiging van het bimetaal is een maat voor de temperatuur; deze buiging is echter gering, zodat men
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de aanwijzing kunstmatig moet vergroten, bv. door het bimetaal in spiraalvorm te wikkelen.
Voordelen van een bimetaalthermometer zijn:
1e
2e

geringe breekbaarheid
te gebruiken bij temperaturen, waarbij vloeistofthermometers onbruikbaar zijn wegens
bevriezen of verdampen van de vloeistof.
Bimetaal wordt zeer vaak gebruikt om de temperatuur te regelen. Het bimetaal wordt in dit
geval als contactveer gebruikt, die een elektrische stroom verbreekt of sluit.
In strijkijzers, in warmwaterketeltjes, in olietoevoer van een verwarmingsinrichting enz. enz.
wordt bimetaal gebruikt om de temperatuur automatisch te regelen.

8,3. Uitzettingscoëfficiënt van een gas
Gassen zetten bij verwarming vrij veel uit. Om de
grootte van de uitzetting te meten, gebruikt men een glazen
bol met een buisje, waarin zich een kwikdruppel bevindt,
zie fig. 8,2. Door de druppel is de lucht in de bol afgesloten.
Men zet de bol in smeltend ijs, zodat de temperatuur
precies 0℃ is. De kwikdruppel neemt een bepaalde stand
in. Het volume onder de druppel wordt nu gemeten.
Daarna plaatst men de bol in de stoom van kokend water,
zodat de temperatuur in de bol 100° is.
De kwikdruppel stijgt nu.
Hierna wordt weer het volume gemeten. Stel het eerste
volume was en het tweede
, dan is per graad temperatuurstijging de volumetoename:

Deze volumetoename blijkt nu precies het
deel van het
oorspronkelijke volume te zijn. Doet men deze proef met
andere gassen, dan vindt men precies hetzelfde resultaat.
Hieruit volgt de wet van Gay-Lussac:

Fig. 8,2.

temperatuurstijging met het
Het getal

,

.

Bij alle gassen neemt het volume voor elke graad
deel van het volume bij 0° toe, mits de spanning constant blijft.

wordt de uitzettingscoëfficiënt van gassen genoemd en wordt als volgt gedefinieerd:

Onder de uitzettingscoefficient van een gas verstaat men de volumevermeerdering in
1
0° ondergaat bij verwarming van één graad, mits de spanning constant blijft.

Ter oefening maken de opgaven 74 t/m 79.
Oplossingen inzenden van de opgaven 90 t/m 84.
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9,1. Warmte en temperatuur
Het is op verschillende manieren mogelijk een metaal in temperatuur te doen stijgen, bv. door
het in een vlam te houden, in heet water te leggen, in de zon te houden enz. In al deze gevallen zegt
men dat het metaal warmte opneemt. Om de temperatuur van het metaal te doen dalen moet het metaal
warmte afstaan.
Indien twee materialen, die een verschillende temperatuur hebben, met elkaar in contact
worden gebracht, staat het materiaal met de hoogste temperatuur zolang warmte af aan het andere,
totdat beide materialen dezelfde temperatuur hebben verkregen.
In de natuurkunde bedoelt men met verwarmen het opnemen van warmte en niet het stijgen
van temperatuur. Het is nl. niet altijd noodzakelijk dat bij warmtetoevoer de temperatuur stijgt, zoals
we later zullen leren.
Het is op verschillende manieren mogelijk om warmte te ontwikkelen, bv. elektrisch, scheikundig, mechanisch, enz.
Elektrische warmte-ontwikkeling treffen we bv. aan bij een elektrisch kacheltje, een strijkijzer, een kookplaat, enz.
Scheikundige warmte-ontwikkeling bij verbranding (steenkool, petroleum), inwerking van
water op carbid, enz.
Mechanische warmte-ontwikkeling door bv. de wrijving, hameren, enz.
9,2. Voortplanting van warmte door geleiding
Als men een pook in de kachel steekt, dan voelt men dat de gehele pook warm wordt.
De warmte plant zich in het materiaal voort, het materiaal geleidt de warmte. Niet alle lichamen
geleiden de warmte even goed. Slechte warmtegeleiders zijn bv. water, glas, porselein en steen.
Sommige materialen geleiden de warmte praktisch geheel niet, deze stoffen noemt men
warmte-isolatoren, bv. asbest, katoen, papier en hout.
Bijna alle vloeistoffen, behalve kwik en gesmolten metalen zijn slechte warmtegeleiders, ook
gassen en dampen geleiden de warmte slecht.
Lucht wordt vaak als isolator gebruikt tussen dubbele ramen of muren.
9,3. Voortplanting van warmte door stroming
Als men een reageerbuisje met water bovenaan, waar het water zich nog bevindt, verwarmt,
gaat het water daar koken, terwijl het water onder in de reageerbuis koud blijft. Water is een zeer
slechte warmtegeleider.
Verwarmt men het reageerbuisje echter onderaan, dan voelt men al spoedig dat het water bovenin ook
heet wordt. De oorzaak van deze warmtevoortplanting is niet de geleiding, maar de stroming van het
hete water van onder naar boven. Het koude water zakt naar beneden, wordt daar verwarmd en stijgt
dan weer op enz. Het transport van warmte door middel van stroming van een vloeistof vindt o.a.
toepassing bij de centrale verwarming.
Ook in gassen ontstaat door verwarming stroming. De warme lucht in een kachel veroorzaakt
in de schoorsteen de “trek”, waardoor de kachel blijft branden.
9,4. Voortplanting van warmte door straling
De warmte van de zon bereikt de aarde zonder dat geleiding of stroming hiervan de oorzaak
zijn.
De tussengelegen lucht wordt nl. niet verwarmd door de zonnestralen, doch door contact met
de aarde, die door de zonnestralen verwarmd is.
Het transport van zonnewarmte geschiedt door straling.

R.T.
18 Nk

Nadruk verboden

Bij voortplanting van warmte door geleiding geeft het ene deeltje van de stof de warmte over
aan een volgend deeltje, dit weer aan een volgend deeltje enz. De geleidende stof beweegt zelf niet
(soldeerbout).
Bij stroming beweegt de stof wel, hij draagt de warmte met zich mee (centrale verwarming).
Bij straling wordt de warmte overgebracht zonder dat een tussenstof daaraan meewerkt (straalkachel).
De hoeveelheid warmte, die door een lichaam wordt uitgestraald hangt, behalve van de
temperatuur, ook af van de aard van het oppervlak. Zwarte oppervlakken stralen meer warmte uit dan
witte oppervlakken van dezelfde temperatuur. Ruwe oppervlakken stralen meer warmte uit dan
gepolijste oppervlakken van dezelfde temperatuur. Een lichaam, dat door straling wordt verwarmd,
absorbeert de warmte (absorberen is opnemen). De hoeveelheid warmte, die geabsorbeerd wordt,
hangt af van de aard en de stand van het oppervlak.
Donkere en ruwe oppervlakken nemen meer warmte op bij bestraling dan lichte en gladde
oppervlakken.
De oppervlakken, die in verhitte toestand de grootste uitstraling hebben, absorberen eveneens
het meeste. Verder neemt een vlak meer warmte op naarmate de hoek, die de stralen met het vlak
maken, groter is. M.a.w. de grootste warmte-absorptie wordt verkregen als het vlak loodrecht op de
stralen staat.
(Vergelijk de warmte aan de evenaar en aan de polen in verband met de stand van de zon.)
De hoeveelheid warmte, die wordt overgebracht van een lichaam met een hoge temperatuur
naar een lichaam met lage temperatuur, is bij stroming en geleiding recht evenredig met het
temperatuurverschil; de hoeveelheid, die overgebracht wordt door straling is evenredig met het
verschil van de vierde machten van de temperaturen in ° . ( ℃ = + 273° = + 273°
.)

Hieruit volgt, dat bij grote temperatuurverschillen de overdracht hoofdzakelijk plaatsvindt
door straling, terwijl bij kleine temperatuurverschillen de overbrenging door stroming en geleiding
gaat overheersen.
De bij deze wetten noodzakelijke evenredigheidsfactoren hangen af van het materiaal en de
oppervlakken van de lichamen.

De grootste afstraling van warmte krijgt men bv. van een dof zwart lichaam, terwijl een
glimmend gepoetst koperen lichaam een zeer geringe afstraling heeft. Dit is dan ook de reden waarom
men bij een verwarmingsketel of stoommachine de koperen leidingen en afsluiters steeds poetst, er
gaat dan nl. de minste warmte verloren door afstraling.

Oplossingen inzenden van de opgaven 85 t/m 95.
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10,1. Calorie
Om een hoeveelheid warmte te kunnen meten, is een eenheid ingevoerd die de calorie is
genoemd.
Een calorie*3 is de hoeveelheid warmte die nodig is om een gram water een graad in
temperatuur te doen stijgen.
Echter wordt de eenheid van warmtehoeveelheid vaak gedefinieerd als kilogramcalorie (kcal).
Een kilogramcalorie is de hoeveelheid warmte die nodig is om een kg water een graad in temperatuur
te doen stijgen.
Wanneer men water enige graden verwarmt, neemt het dus een aantal calorieën op van de
verwarmingsbron. Koelt dit verwarmde water weer af tot de oorspronkelijke temperatuur, dan staat het
de opgenomen calorieën weer af, zodat geldt:
Opgenomen warmte = afgestane warmte.
Men kan de calorie dus ook als volgt definiëren:
Een calorie is de hoeveelheid warmte, die vrijkomt als een gram water een graad in
temperatuur daalt.
Hout, papier, kolen enz. leveren bij verbranding warmte. Deze warmte kan gebruikt worden
om water te verwarmen, waardoor het mogelijk is de hoeveelheid warmte, die bij het verbranden
ontstaat, in calorieën te meten.
Onder de verbrandingswarmte van een stof verstaat men de hoeveelheid warmte, die bij het
verbranden van een eenheid van die stof vrijkomt.
Als eenheid voor de hoeveelheid stof, die men gebruikt, wordt meestal de kg genomen, of ook
wel de
, de eenheid voor de hoeveelheid warmte is dan de kilocalorie (kcal).
In onderstaande tabel kan men zien, hoe groot de verbrandingswarmte van enige stoffen is, de
verbrandingswarmte is uitgedrukt in kilocalorieën per kg.
acetyleengas
antraciet
benzine
buskruit
cokes
dieselolie
hout

12000
8000
11000
750
7000
11000
4500

houtskool
lichtgas
mijngas
petroleum
spiritus
turf
waterstofgas

7000
7000
13300
10000
6000
4000
34000

10,2. Warmtecapaciteit
Vier even zware bollen van verschillende materialen gemaakt, nl: van ijzer, koper, tin en lood,
worden verhit tot eenzelfde temperatuur en daarna tegelijk op een wasplaat gelegd.
Na enige tijd zakt eerst de ijzeren bol door de wasplaat en daarna de koperen bol. De tinnen en
de loden bol zinken veel langzamer door de waslaag en het is zelfs mogelijk dat zij daarin blijven
steken. Hieruit blijkt dat niet iedere bol dezelfde hoeveelheid warmte bezit. De bol, die het eerste door
de waslaag is gedrongen heeft de grootste warmtecapaciteit.
Onder de warmtecapaciteit verstaat men het aantal calorieën dat vrijkomt als het lichaam een
graag in temperatuur daalt. De hoeveelheid warmte, die vrijkomt als een lichaam een graad in
temperatuur daalt, is even groot als de hoeveelheid warmte, die nodig is om dat lichaam een graad in
temperatuur te doen stijgen. Men kan dus ook zeggen:
*3 De calorie (van Lat. calor, warmte) is een verouderde eenheid voor energie of warmte. Tegenwoordig wordt energie in het SI-stelsel in
joule uitgedrukt. 1 calorie = 4,1868 joule. (bron: Wikipedia) FV
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De warmtecapaciteit van een lichaam is het aantal calorieën dat toegevoerd moet worden om
dat lichaam een graad in temperatuur te doen stijgen.
De ijzeren bol heeft dus bij het verwarmen per graad temperatuurstijging meer calorieën
opgenomen dan de koperen en deze weer meer dan de tinnen bol enz.
Bij het afkoelen staat de ijzeren bol dus ook meer calorieën af dan de anderen, zodat de was
sneller zal smelten dan bij de andere bollen.
10,3. Soortelijke warmte
Uit 10,2 volgt dat de warmtehoeveelheid afhankelijk van de soort stof is, men spreekt daarom
van de soortelijke warmte van een stof.
Onder de soortelijke warmte van een stof verstaat men het aantal calorieen dat vrijkomt als een
gram van die stof een graad in temperatuur daalt, of ook het aantal calorieen dat nodig is om een gram
van die stof een graad in temperatuur te doen stijgen.
In onderstaande tabel zijn van enige stoffen de soortelijk warmten gegeven in calorieën per
graad.
aluminium
glas
goud
koper
kwik
lood
messing

0,21 cal/graad
0.19 ,,
0,031 ,,
0,091 ,,
0,033 ,,
0,03 ,,
0,093 ,,

petroleum
platina
steen
water
ijs
ijzer
zink

0,51 cal/graad
0,032 ,,
0,2
,,
1,000 ,,
0,5
,,
0,111 ,,
0,092 ,,

Voorbeeld:
Een voorwerp van 800 gram en een temperatuur van 100° wordt in 2000 gram water van 10°
gebracht. De eindtemperatuur wordt 15°. Wat is de soortelijke warmte van die stof?
Oplossing:
Steeds geldt, dat de opgenomen warmte gelijk is aan de afgestane warmte.
Het water neemt een hoeveelheid warmte op, die gelijk is aan:
(15 − 10) × 2000 × 1 = 10 000
. Stelt men de soortelijke warmte van het voorwerp op , dan is
de hoeveelheid warmte, die het voorwerp afstaat:
(100 − 15) × 800 × = 68 000
. Deze hoeveelheid is gelijk aan:
10 000
, zodat:
68 000 = 1000, dus: = = 0,015.
De soortelijke warmte van de stof is dus 0,015 cal/graad.

Ter oefening maken de opgaven 91 t/m 95.
Oplossingen inzenden van de opgaven 96 t/m 103.
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11,1. Calorimeter
Een toestel dat dient om een hoeveelheid
warmte (calorieën) te meten, noemt men een
calorimeter.
Met de calorimeter bereikt men dat de warmteuitwisseling met de omgeving tot een minimum
beperkt blijft, zodat een zo nauwkeurig mogelijke
meting verricht kan worden.
de calorimeter van fig. 11,1 bestaat uit een
koperen bak , van boven afgesloten door een houten
deksel . In het deksel zijn openingen voor de
thermometer en de roerder aangebracht.
De bak is omgeven door een tweede bak ,
waardoor bak geïsoleerd is van de omgeving.
Bak staat op kurken voetjes , die de warmte slecht
geleiden.
Om de straling zo gering mogelijk te maken,
zijn beide bakken gemaakt van glad en glimmend
materiaal.
Om de hoeveelheid warmte te leren kennen, die
Fig. 11,1. Calorimeter.
gebruikt wordt om het vat , de roerder en de thermometer, gelijk met het water in temperatuur te doen
stijgen, moet men weten hoe groot de warmtecapaciteit van de calorimeter met toebehoren is.
In een calorimeter, die 500 gram water bevat van 10℃, giet men 100 gram water van 80℃.
Na een tijdje roeren, is de eindtemperatuur 20°. Het oorspronkelijke water in de calorimeter heeft
500(20 − 10) = 5000
. Opgenomen.

Noemt men de warmtecapaciteit van de calorimeter , dan heeft de calorimeter
(20 − 10) = 10
opgenomen. Totaal is dus opgenomen:
(5000 + 10 ) calorieen.
Het bijgevoegde warme water heeft afgestaan:
100(80 − 20) = 6000 calorieën
Daar de opgenomen warmte gelijk is aan de afgestane warmte, geldt:
5000 + 10 = 6000
10 = 1000
= 100.

De warmtecapaciteit van de calorimeter met toebehoren is dus 100 cal per graad. Dat wil zeggen, dat
de calorimeter 100 cal opneemt om een graad in temperatuur te stijgen. Men zegt ook wel, dat de
calorimeter een waterwaarde heeft van 100. In plaats van waterwaarde wordt het woord warmtecapaciteit veel gebruikt.
11,2. Smeltpunt en stolpunt
Als men in een glas met water een stukje ijs doet, dan daalt de temperatuur van het water.
Als het stuk ijs voldoende groot is, daalt de temperatuur van het water tot 0℃.
Verwarmt men een glas met water van 0°, waarin een flink stuk ijs drijft, dan stijgt de
temperatuur van het water niet. Het ijs smelt tijdens de verwarming. Pas nadat al het ijs gesmolten is,
zal de temperatuur gaan stijgen boven 0°.
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Bijna alle vaste stoffen hebben een bepaalde temperatuur waarbij zij van de vaste in de
vloeibare toestand overgaan. Deze temperatuur heet het smeltpunt van de stof.
Voor een bepaalde stof heeft het smeltpunt altijd dezelfde waarde, zodat het smeltpunt
kenmerkend is voor die stof.
Het stolpunt van een stof is de temperatuur, waarbij de vloeibare toestand van de stof in de
vaste toestand overgaat. Een stof stolt bij dezelfde temperatuur als waarbij hij smelt, dus:

11,3. Smeltingswarmte

stolpunt = smeltpunt.

De smeltingswarmte van een stof is het aantal calorieën, dat nodig is om een gram van die stof
uit de vaste in de vloeibare toestand te doen overgaan.
De stollingswarmte van een stof is het aantal calorieën, dat vrijkomt als een gram van die stof
uit de vloeibare in de vaste toestand overgaat. De hoeveelheid warmte, die bij het stollen vrijkomt, is
even groot als de hoeveelheid, die nodig was om de stof te doen smelten.
Dus is:
smeltingswarmte = stollingswarmte.

De smeltingswarmte van ijs bedraagt ongeveer 80, d.w.z. om 1 gram ijs om te zetten in 1 gram
water, moeten 80 calorieën toegevoerd worden.
Dit getal komt zo dikwijls in opgaven voor, dat het raadzaam is dit getal te onthouden.
11.4. Verdampingswarmte
Voor het verdampen van water is warmte nodig.
De verdampingswarmte van een stof is het aantal calorieen, dat nodig is om een gram van die
stof van de vloeibare in de gasvormige toestand van dezelfde temperatuur te doen overgaan.
De warmte, die voor het verdampen nodig is geweest komt weer vrij als de damp gaat
condenseren, zodat:
verdampingswarmte = condensatiewarmte

De condensatiewarmte van een stof is het aantal calorieën, dat vrijkomt als een gram van die
stof uit de gasvormige toestand in de vloeibare toestand van dezelfde temperatuur overgaat.
De verdampingswarmte van water is 540 cal/g.
De meeste stoffen krimpen bij het stollen in, dus het volume wordt kleiner; bij het smelten
gebeurt het omgekeerde: het volume wordt groter.
Daar bij het groter worden van het volume de soortelijke massa van een stof groter wordt, zinkt de
vaste stof in de gesmolten stof.
Water, ijzer en bismuth vormen op deze regel echter een uitzondering.
Water zet juist uit als het bevriest. Daardoor springen waterleidingbuizen bij vorst. Bij het verdampen
nemen alle stoffen zonder uitzondering een groter volume in; bij condenseren een kleiner.

Ter oefening maken de opgaven 104 t/m 110.
Oplossingen inzenden van de opgaven 111 t/m 115.
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12,1. Wet van Thomson
Als ijs onder druk wordt gebracht
verandert het smeltpunt van het ijs.
Dit werd bewezen door Mousson door in een
cilinder ijs te doen en daarop een metalen
bolletje te leggen (fig.12,1).
Daarna werd de schroef zeer sterk aangedraaid en na enige tijd weer losgedraaid.
Het bleek dan dat het metalen bolletje onder het
ijs lag.

a

Fig. 12,1. Proef van Mousson.
a: voor de drukvergroting;
b: na opheffing van de druk.

Fig. 12,2. Regelatieproef.

b

Tijdens de proef wordt de cilinder voortdurend op een temperatuur beneden 0° gehouden.
Dit komt, doordat onder invloed van de druk
het ijs gesmolten is. Het bolletje is in het smeltwater gezonken. Nadat de druk op het water
weer was opgeheven, is het water weer ijs
geworden.
Bij een druk van een atmosfeer smelt het ijs bij
0℃, doch onder hoge druk smelt ijs bij een
lagere temperatuur. Het vriespunt wordt
met ongeveer 0,0075℃ per atmosfeer verlaagd.
Bovenstaand verschijnsel kunnen we
ook in het dagelijkse leven waarnemen.
Als een zware wagen over de sneeuw
rijdt, smelt de sneeuw onder de wielen.
Als de wagen gepasseerd is, is de druk opgeheven, de gesmolten sneeuw bevriest en
zo ontstaan de gladde sporen, die een
wagen in de sneeuw achterlaat.
Hetzelfde zien we bij kinderen die een
glijbaan maken, door de druk van het
lichaam smelt de sneeuw enz.
Dit opnieuw bevriezen na het opheffen van de druk heet regelatie. Men kan dit
ook zien bij de volgende proef.
(zie fig. 12,2).

Over een blok ijs legt men een ijzerdraad en hangt daaraan een zwaar gewicht. Onder invloed
van de druk smelt het ijs en de draad zakt door het ijs heen.
Boven de draad bevriest het smeltwater direct weer, zodat het blok heel blijft.
Bij de proef van Mousson werd het ijs gedwongen een kleiner volume in te nemen, waardoor
het ijs overging in water.
Thomson formuleert nu de volgende wet”
Verhoging van de druk bevordert het ontstaan van die toestand, waarbij de stof het kleinste
volume inneemt.
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Deze wet geldt ook, als men in een cilinder met zuiger, waarin zich bij 100° water en stoom
bevindt, de zuiger indrukt.
Een deel van de stoom gaat dan over in vloeistof, omdat deze in vloeistoftoestand een kleiner
volume inneemt, dan in damptoestand.
Drukverhoging doet bij de meeste stoffen het smeltpunt stijgen, bij water (ijs) echter daalt het
smeltpunt als men de druk op het ijs verhoogt.

Dit gedeelte van de natuurkunde wordt afgesloten door een herhaling van de belangrijkste
wetten en formules, die de cursist uit het hoofd dient te leren.
I.
II.

;

Soortelijk gewicht =

s. g. =

.

Archimedes: Een lichaam geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof ondervindt
een opwaartse kracht, gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

III.

Drijven: < . ; Zweven: = . : Zinken: > . . ( = gewicht lichaam, . . = opwaartse kracht van een geheel ondergedompeld lichaam).

IV.

Pascal: Een op een vloeistof uitgeoefende druk plant zich in alle richtingen gelijkmatig voort.

V.

Boyle: × = constant;
mogen niet veranderen).

VI.

Gay Lussac: Bij alle gassen neemt bij gelijkblijvend volume de spanning per graad temperatuurstijging toe met 1/273 van de oorspronkelijke spanning.

VII. 5℃ = 9℉ = 4°R.

= druk,

VIII. Lengte van een staaf bij ℃:
Volume van een lichaam bij ℃:

= volume van een gas. (Temperatuur en hoeveelheid

= (1 + ).
= (1 + ).

IX.

Water heeft bij 4℃ zijn grootste s.g. of zijn kleinste volume.

X.

De warmte, nodig om 1 g water 1℃ in temperatuur te doen stijgen, is een calorie.

XI.

Onder de verbrandingswarmte van een stof verstaat men de hoeveelheid warmte, die bij verbranding van een eenheid van die stof vrijkomt.

XII. Onder de soortelijke warmte van een stof verstaat men het aantal calorieën, nodig om 1 gram
van die stof 1° in temperatuur te doen stijgen.
XIII. De smeltingswarmte van een stof is het aantal calorieën, nodig om 1 gram van die stof uit de
vaste in de vloeibare toestand te doen overgaan.
XIV. De verdampingswarmte van een stof is het aantal calorieën, dat nodig is om een gram van die
stof van de vloeibare in de gasvormige toestand (van dezelfde temperatuur) te doen overgaan.

Oplossingen inzenden van de opgaven 116 t/m 120.
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13,1. Moleculen
Elk lichaam kan men in kleinere delen splitsen. Hierbij doet zich de vraag voor of dit maar
steeds door kan gaan, of dat men een op een bepaald ogenblik op zodanig kleine deeltjes komt, dat die
niet meer deelbaar zijn.
Het blijkt, dat men een bepaalde stof kan verdelen in zeer kleine stukjes, waarbij ieder stukje
nog dezelfde eigenschappen heeft als de oorspronkelijk stof. De kleinste deeltjes, die nog dezelfde
eigenschappen hebben, heten moleculen.
Uit proefnemingen blijkt, dat de moleculen in een stof niet onmiddellijk tegen elkaar aan liggen,
doch dat er tussen de moleculen intermoleculaire ruimten zijn. Deze ruimten zijn er onder andere de
oorzaak van dat alle stoffen min of meer samendrukbaar zijn.
Gassen zijn meer samendrukbaar dan vloeistoffen en vaste stoffen; de moleculen zullen bij
gassen verder uiteen liggen dan bij vloeistoffen en vaste stoffen.
Als men een gaskraan openzet. Ruikt men het gas al spoedig in alle hoeken van de kamer.
Het gas verspreidt zich en vermengt zich met de lucht, anders gezegd, het gas diffundeert in de lucht.
Vindt diffusie plaats door een poreuze wand, dan spreekt men van osmose.
Oplossen, diffusie en osmose wijzen erop, dat de moleculen voortdurend in beweging zijn.
Hieruit kan men verklaren, dat een gas in een afgesloten ruimte spanning uitoefent. Omdat de gasmoleculen bewegen, botsen zij voortdurend tegen de wanden van het vat, die daardoor als het ware
worden weggeduwd.
Hoe groter het aantal moleculen is, hoe groter het aantal botsingen en dus hoe groter de druk,
des te sneller te sneller de beweging van de moleculen is, des te heftiger zal elke botsing met de wand
zijn.
De diffusie- en osmoseproeven verlopen bij hoge temperatuur sneller dan bij lage, waaruit
blijkt, dat de moleculen bij hoge temperatuur sneller bewegen dan bij lage temperatuur.
De moleculen botsen echter niet alleen tegen de wanden, doch ook tegen elkaar. Door het zeer
grote aantal botsingen, dat elk molecuul per seconde ondergaat, wordt zijn snelheid telkens anders.
Het is daarom niet mogelijk om te spreken van de snelheid van de moleculen, wel is het
mogelijk om te spreken over een gemiddelde snelheid van de moleculen.
Uit diffusieproeven blijkt: bij lage temperatuur is de gemiddelde snelheid der moleculen kleiner
dan bij hoge temperatuur.
De kleinst mogelijke snelheid der moleculen is die, waarbij de moleculen stilstaan. Daar de
snelheid der moleculen afhankelijk is van de temperatuur geldt:
De laagste temperatuur, die een lichaam kan aannemen is die temperatuur, waarbij de snelheid
der moleculen gelijk aan nul is geworden.
Deze temperatuur noemt men het absolute nulpunt. Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat
het absolute nulpunt voor alle stoffen gelijk is en wel: = 273℃.

De natuurkundige Kelvin stelde voor dit absolute nulpunt als het begin van de temperatuurschaal aan te nemen. De afstand tussen de deelstrepen van zijn schaalverdeling nam hij even groot aan,
als die bij Celsius. Hierdoor verkreeg hij een temperatuurschaal, waarbij 0℃ overeenkomt met 273°
Kelvin (273°K).
De temperatuur in graden Celsius kan men tot de schaal van Kelvin herleiden door er 273° bij
op te tellen.
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13,2. Cohesie en adhesie
Het kost moeite een stuk hout te breken, een papier te scheuren enz., met andere woorden, men
moet een kracht uitoefenen om de samenhang der moleculen te verbreken.
Men neemt aan, dat de moleculen een aantrekkende kracht op elkaar uitoefenen.
De aantrekkende kracht, die moleculen van eenzelfde stof op elkaar uitoefenen, noemt men cohesie.
De aantrekkende kracht tussen de moleculen van verschillende stoffen heet adhesie.
Dat een waterdruppel aan de kraan blijft hangen is een gevolg van de cohesie tussen de watermoleculen. Het gewicht van de druppel is dan nog niet zo groot dat de druppel er af valt.
Een niet te wijd glas giet men gedeeltelijk vol met kwik. Het kwikoppervlak staat bol.
Het oppervlak van een vloeistof in een buis noemt men de meniscus. Kwik heeft dus een bolle
meniscus.
Giet men echter water in het glas, dan staat het wateroppervlak hol, water heeft dus een holle
meniscus.
De vorm van de meniscus is een gevolg adhesie en cohesie. Bij water wordt door het overheersen van de adhesiekrachten het water langs de wanden van het glas omhoog getrokken, waardoor
een holle meniscus ontstaat. Bij kwik echter is de cohesie tussen de kwikmoleculen groter dan de
adhesie tussen glas en kwik. (Hierdoor blijven de kwikmoleculen zo mooi als een druppel bij elkaar.)
Het kwik trekt zich van de glaswand terug en er ontstaat een bolle meniscus.
In communicerende vaten van verschillende wijdte staat het water in de nauwste buis het
hoogst. Zijn de vaten met kwik gevuld, dan staat het kwik in de nauwste buis het laagst.
In zeer nauwe buizen, zogenaamde capillaire buizen kan het water zelfs enige centimeters hoger
staan dan is een vrije buis, als gevolg van de grote adhesie tussen glas en water.
De poriën in krijt, vloeipapier etc. zijn capillaire buisjes, waardoor water, inkt enz. sterk wordt
opgezogen (kwik echter niet).
Een molecuul is in het algemeen de kleinste hoeveelheid, die van een bepaalde stof bestaat.
Het kleinste waterdruppeltje bestaat uit meer dan een triljoen moleculen. Vullen we een glas voor de
helft met water en gieten we hier voorzichtig alcohol op, die rood gekleurd is, dan blijft de alcohol
boven het water staan en zien we duidelijk een scheidingsvlak tussen beide vloeistoffen.
Laten we het glas echter enige dagen staan, dan neemt de scherpte van het scheidingsvlak
voortdurend af. Het water diffundeert in de alcohol en omgekeerd de alcohol in het water.
Moleculen van de ene stof komen dan op de plaats van de moleculen van de andere stof. Ook uit deze
proef blijkt dus, dat de moleculen steeds in beweging zijn.
Samenvatting: Capillaire opstijging, holle meniscus en bevochtiging van de wand gaan altijd samen.
Zij zijn alle drie het gevolg van de wisselwerking tussen grote adhesie en kleine cohesie.
Capillaire neerdrukking bolle meniscus en het niet bevochtigen van de wand gaan eveneens altijd
samen. Zij zijn het gevolg van de wisselwerking tussen kleine adhesie en grote cohesie.

Oplossingen inzenden van de opgaven 121 t/m 127.
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14,1. Oppervlaktespanning
De aantrekkende kracht van een
molecuul is slechts
over een zeer kleine
afstand werkzaam.
Men kan zich om het
molecuul een bol denken, waarbuiten de
krachten van het molecuul niet meer
Fig. 14,1.
merkbaar zijn.
Binnen deze bol, de
zogenaamde attractiesfeer van het molecuul, ondervindt een ander molecuul een aantrekkende kracht;
er buiten niet.
Het molecuul (zie fig. 14,1) zal alleen aantrekking ondervinden van die moleculen, die zich
binnen de attractiesfeer van bevinden. Deze moleculen zijn gelijkelijk over de ruimte rondom
verdeeld. Het molecuul ondervindt daardoor van alle kanten een even grote aantrekkende kracht,
zodat deze krachten elkaars werking opheffen, waardoor de resulterende kracht op werkend, gelijk
aan nul is.
Een molecuul , dat zich precies aan de oppervlakte van de vloeistof bevindt, ondervindt alleen
aantrekkende krachten van moleculen, die er beneden liggen. Het resultaat hiervan is, dat het molecuul
naar het binnenste van de vloeistof wordt getrokken.
Een molecuul , gelegen in de grenslaag, dit is een laag aan de oppervlakte van de vloeistof met
een dikte die gelijk is aan de straal van de attractiesfeer, heeft een attractiesfeer, die uit 3 delen bestaat.
In deel I bevinden zich geen moleculen van de vloeistof, zodat alleen de moleculen in de delen
II en III een aantrekkende werking op uitoefenen.
De moleculen in het deel II liggen symmetrisch te opzichte van , zodat de krachten van deze
moleculen elkaars werking opheffen.
De moleculen in deel III liggen niet symmetrisch om verdeeld, zij oefenen een kracht uit, die
hoofdzakelijk naar beneden is gericht.
Het resultaat hiervan is, dat het molecuul een kracht ondervindt, die naar het binnenste van de
vloeistof is gericht.
Op alle moleculen in de grenslaag werkt dus een kracht, die naar het binnenste van de vloeistof
is gericht. het gevolg hiervan is, dat zo weinig mogelijk moleculen in de grenslaag blijven, m.a.w. het
volume van de grenslaag wordt zo klein mogelijk.
De spanning in de grenslaag heet de oppervlaktespanning.
Ten gevolge van de oppervlaktespanning heeft een vloeistof in een vat een eigen volume.
Een molecuul, dat in de grenslaag komt en uit de vloeistof zou willen treden, wordt door de
cohesiekrachten naar het binnenste van de vloeistof teruggetrokken en kan dus niet uittreden.
Hierdoor zorgt de oppervlaktespanning ervoor dat de vloeistof bijeen blijft en een eigen volume heeft.
Bij een gas is de gemiddelde afstand tussen de moleculen veel groter dan bij een vloeistof .
Daarom is er bij een gas van de cohesie tussen de moleculen vrijwel niets merkbaar.
Door het gemis aan voldoende cohesie komt er bij gassen geen grenslaag voor, vandaar dat een gas
geen eigen volume heeft.
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14,2. Vloeistof en damp
In 14,1 hebben we gezien dat een molecuul niet uit een vloeistof treedt. Alleen als een molecuul
een zeer groet snelheid heeft, is het wel eens mogelijk dat zo’n molecuul de oppervlaktespanning
doorbreekt en uittreedt. Een molecuul kan zo de benodigde snelheid toevallig krijgen door een serie
botsingen, die in dezelfde richting werken. Het molecuul komt dan in de ruimte boven de vloeistof.
De ruimte is echter gevuld met dampmoleculen, waarmee eveneens botsingen plaatsvinden.
Door deze botsingen is het mogelijk dat de moleculen weer naar de vloeistof worden gestoten.
In het begin vliegen er meer moleculen uit de vloeistof dan er in terug keren.
Naarmate er meer moleculen in de ruimte boven de vloeistof komen, wordt echter het
terugkerende aantal groter, totdat er een toestand ontstaat, waarbij per seconde evenveel moleculen
van de vloeistof naar de dampruimte gaan als omgekeerd van de dampruimte naar de vloeistof.
De dampruimte is dan met damp verzadigd. De druk, die de moleculen in de dampruimte
uitoefenen, heeft dan zijn maximum bereikt. Deze druk noemt men de verzadigingsdruk.
Als de vloeistof zich in een open vat bevindt, zal er nooit een evenwichtstoestand optreden.
De uit de vloeistof tredende moleculen verspreiden zich gedeeltelijk in de gehele atmosfeer, hierdoor
neemt het aantal moleculen in de vloeistof voortdurend af, tenslotte is de vloeistof geheel verdampt.
Aan de hand van het behandelde, komt men nu tot de volgende conclusies:
1.
2,
3.

Verdamping wordt bevorderd door de damp boven de vloeistof weg te nemen (wasgoed droogt
dus snel, als het in de wind hangt).
Verdamping wordt bevorderd door een groot vloeistofoppervlak (bij een groter oppervlak krijgt
een groter aantal moleculen de kans om uit de grenslaag te treden).
De verdamping wordt bevorderd door verhoging van de temperatuur. Immers bij hoge
temperatuur is de gemiddelde snelheid van de moleculen groter, waardoor een groter aantal
moleculen voldoende snelheid krijgt om uit te treden.

14,3. Experimentele en theoretische natuurkunde
De experimentele natuurkunde is er op gericht om de kennis van feiten en verschijnselen te
vergroten.
De theoretische natuurkunde houdt zich bezig met het “waarom”.
De theoretische natuurkunde begint meestal met het opstellen van enkele hypothesen, dit zijn
veronderstellingen, die op grond van de kennis die de experimentele natuurkunde ons heeft verschaft,
waarschijnlijk lijken.
Uit deze grondstellingen of hypothesen leidt de theoretische natuurkunde door redenering en
berekening gevolgtrekkingen af ten aanzien van de verschijnselen en de eigenschappen, die zich
kunnen voordoen.
Indien de gevolgtrekkingen in overeenstemming zijn met de waargenomen verschijnselen en
eigenschappen, zeggen we dat de theorie juist is. Indien de uit de hypothesen getrokken conclusies en
redeneringen niet in overeenstemming zijn met de waargenomen feiten, is de theoretische natuurkunde
genoodzaakt haar hypothesen te herzien. Zij moet dan andere hypothesen opbouwen, die een betere
overeenstemming met de waargenomen feiten weergeven.
Uit een en ander volgt, dat de experimentele natuurkunde en de theoretische natuurkunde nauw
met elkaar verbonden zijn en ten zeerste samenwerken.

Oplossingen inzenden van de opgaven 128 t/m 130.
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15,1. Atomen
Het is mogelijk moleculen te splitsen; er ontstaan dan echter deeltjes die niet meer dezelfde
eigenschappen hebben als de oorspronkelijke stof. Deze deeltjes heten atomen.
Indien men een watermolecuul splitst, valt dit uiteen waterstof- en zuurstofatomen.
Water is dus samengesteld uit waterstof en zuurstof, ook wel de elementen genaamd, waaruit water is
opgebouwd.
Er zijn een kleine honderd elementen bekend, uit deze elementen zijn alle stoffen opgebouwd.
Tabel van de belangrijkste elementen
Aluminium
Argon
Barium
Bismuth
Broom
Calcium
Chloor
Chroom
Kobalt
Goud
Helium

Jodium
Kalium
Kiezel*4
Koolstof
Koper
kwik
Lood
Magnesium
Natrium
Neon
Nikkel

Fosfor
Platina
Radium
Stikstof
Tin
Uranium
Waterstof
Wolfraam
IJzer
Zilver
Zuurstof

Elk watermolecuul bestaat uit drie atomen, nl. twee waterstofatomen en een zuurstofatoom; zwavelzuur is opgebouwd uit twee waterstofatomen, een zwavelatoom en vier zuurstofatomen; keukenzout
uit 1 atoom natrium en 1 atoom chloor.
Door het grote aantal mogelijkheden, waarop de atomen van verschillende elementen zich tot
moleculen kunnen verenigen, is er een enorme verscheidenheid van stoffen.
Het groeperen van de atomen tot verschillende soorten stof behoort tot de scheikunde.
Proeven hebben aangetoond dat een atoom ook weer uit verschillende deeltjes is samengesteld.
Ieder atoom bestaat namelijk uit een kern en een aantal deeltjes, dat men elektronen noemt.
Alle elektronen zijn aan elkaar gelijk, het is een gemeenschappelijk bouwsteen van alle atomen.
De elektronen hebben een negatieve elektrische lading, zij zijn de dragers van de elektriciteit.
Een elektrische stroom is een verplaatsing van elektronen. De lading van een elektron is de kleinste
hoeveelheid elektriciteit die men kent. Zij is 1,60. 10
Coulomb. De massa van een elektron is
eveneens zeer klein en wel ongeveer 9.10
kg.
De massa van een waterstofatoom is 1837 maal zo groot. Bij een elektron, een atoom en een
molecuul spreekt men altijd over de massa en nooit over het gewicht. (Zulke kleine deeltjes kunnen
niet gewogen worden.)
15,2. Structuur van het atoom
Ieder atoom bestaat uit een kern en een of meer elektronen. De elektronen bewegen zich om de
kern heen, het atoom is voor het grootste deel een “lege ruimte”. Het waterstofatoom is het eenvoudigste atoom, het bestaat uit een kern en een elektron.
Daar de totale lading van een atoom neutraal is en daar de elektronen negatief geladen zijn,
moet de atoomkern een positieve lading bezitten. Door de tegengestelde lading van de kern en het
elektron trekken deze elkaar aan, waardoor het elektron zijn baan om de kern niet makkelijk kan
verlaten.
4

* Silicium of kiezel is een scheikundig element met symbool Si en atoomnummer 14. Het is een donkergrijs metalloïde. (bron Wikipedia)FV
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De elektronen van een atoom beschrijven verschillende banen, sommige cirkelvormig, andere
elliptisch. Het ene elektron loopt in een baan dichter om de kern dan een ander. Speciaal bij metalen
komt het voor dat een of twee elektronen een veel grotere baan doorlopen dan de overige.
Daar een atoom elektrisch neutraal is, zal de positieve lading van de kern even groot zijn als de
som der ladingen van de elektronen, die bij het atoom behoren.
De kern van een atoom is samengesteld uit protonen en neutronen. Beide deeltjes hebben
ongeveer even grote massa, de protonen zijn positief geladen, de neutronen zijn ongeladen zoals uit de
naam reeds blijkt.
Bij metalen beschrijven enkele elektronen een veel grotere baan om de kern dan de overige.
Zo’n elektron komt dan wel eens dicht bij de kern van een ander atoom, waardoor dit atoom het
elektron sterker aantrekt dan het atoom waartoe het oorspronkelijk behoorde. Het elektron gaat dan
een baan om het tweede atoom beschrijven. Doch ook hier blijft het niet, want als het te dicht in de
buurt van een volgend atoom komt, gaat het hier naar over enz.
Een dergelijk elektron behoort dan niet meer tot een bepaald atoom; zo’n elektron wordt dan
een vrij elektron genoemd.
Deze vrije elektronen bewegen zich in alle richtingen.
Indien er tussen de uiteinden van een stuk metaal een spanningsverschil bestaat, worden de vrije
elektronen in een bepaalde richting gedwongen. Niet alle vrije elektronen zullen zich in dezelfde
richting gaan bewegen door botsingen met andere elektronen en atoomkernen. Er gaat dus nu een
elektronenstroom lopen, dus een verplaatsing van negatieve elektriciteit.
15,1. Geleiders en isolatoren
Stoffen, waarin vrije elektronen voorkomen, heten geleiders. Bij isolatoren zijn alle elektronen
zo sterk aan de atoomkernen gebonden, dat er zich geen elektronen kunnen gaan bewegen, waardoor
geen elektrische stroom mogelijk is.
Voor het bewegen van een elektron in een geleider zijn de atoomresten een belemmering, waardoor de atoomresten een zekere weerstand vormen. In de ene stof is deze weerstand groter dan in de
andere, vandaar dat men spreekt over de weerstand van een stof of wel over de soortelijke weerstand.
Plaatsen we in een bakje met gedestilleerd water twee koolstaafjes en verbinden we de koolstaafjes
met de polen van een accu, dan blijkt er geen stroom door de keten te lopen, we kunnen dit constateren
als we bv. een lampje in de leiding opnemen. Het lampje geeft dan geen licht. Hieruit blijkt dus dat
gedestilleerd water een isolator is. Doen we echter een beetje keukenzout of wat zwavelzuur in het
water, dan geeft het lampje wel licht, m.a.w. er loopt nu wel een elektrische stroom. Een paar druppels
zuur of een beetje keukenzout maken het water dus geleidend. Een keukenzoutkristal is opgebouwd uit
regelmatig gerangschikte natriumatomen (die positief geladen zijn) en chlooratomen (die negatief
geladen zijn). Positief en negatief geladen atomen noemen we ionen.
Een positief ion is een atoom die een of meerdere elektronen mist en een negatief ion is een atoom dat
een of meerdere elektronen teveel heeft.
Deze ionen van het keukenzout gaan zich nu naar de koolstaafjes bewegen die aan de polen van de
accu verbonden zijn. In de vloeistof ontstaat een ionenstroom, in de verbindingsdraden een
elektronenstroom. De negatieve ionen geven hun teveel aan elektronen af aan de koolstaaf die met de
positieve pool van de accu verbonden is, de positieve ionen nemen elektronen op van de koolstaaf die
met de negatieve pool van de accu is verbonden.

Oplossingen inzenden van de opgaven 131 t/m 135.
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16,1. Contactelektriciteit
Fig. 16,1 stelt een contactplaats tussen
twee verschillende metalen voor. Beide metalen
bevatten vrije elektronen.
De elektronen ondervinden bij het bewegen
door de stof steeds invloed van de atoomresten.
De grootte van de beïnvloeding van de
atoomresten is in beide metalen verschillend, in
Fig. 16,1. Contactelektriciteit
het ene metaal ondervinden zij minder weerstand dan in het andere.
Aan de grens van de twee metalen geschiedt het volgende: Indien de elektronen in metaal I meer
bewegingsvrijheid hebben dan in metaal II, dan gaan er meer elektronen van I naar II, dan in omgekeerde richting. Er ontstaat dan een teveel aan elektronen aan de kant van staaf II en een tekort aan de
kant van staaf I. Dat wil zeggen dat staaf II negatief is ten opzichte van staaf I, zodat er een
spanningsverschil tussen de staven ontstaat.
Door dit spanningsverschil worden echter weer elektronen vanuit II naar I getrokken, met als
resultaat een evenwichtstoestand, waarbij er per seconde evenveel elektronen van staaf I naar II gaan
als in omgekeerde richting.
Aan het grensvlak van twee verschillende stoffen treedt een dergelijk spanningsverschil altijd op
ook al zijn die stoffen geen metalen.
Als men twee metalen zo tegen elkaar plaatst, dat zij een gesloten keten vormen, ontstaat er op
de contactplaatsen tussen de metalen we Contactelektriciteit, doch dit heeft niet tot gevolg dat er een
elektrische stroom door de keten gaat (zie fig. 16,2).
Op de twee contactplaatsen zijn de spanningsverschillen even groot, dus:
−
=
− , dus:
=
en
= .
Ook in een keten, die uit meer metalen
bestaat, ontstaat er uit de spanningsverschillen
op de contactplaatsen geen elektrische stroom.
16,2. Thermostroom

Fig. 16,2. Twee metalen die een gesloten
keten vormen.

Indien in een gesloten keten bestaande uit
twee verschillende metalen een contactplaats
wordt verwarmd, gaat er een stroom door
de keten lopen. In welke richting de stroom
loopt, hangt af van het metaal dat gebruikt

wordt en welke contactplaats verwarmd wordt.
De elektrische stroom, die door het verschil in temperatuur op de contactplaatsen wordt
opgewekt, heet thermostroom.
Een keten van twee verschillende metalen geleiders werkt bij een verschil in temperatuur op de
contactplaatsen als thermo-element. het opgewekte spanningsverschil is slechts klein, zodat de
thermo-elementen dan ook niet gebruikt worden voor het opwekken van elektrische stroom, doch wel
bv. voor het meten van temperatuurverschillen.
Een groot aantal thermo-elementen in serie geplaatst heet een thermozuil.
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In fig. 16,3 zijn vier thermo-elementen,
bestaande uit de twee verschillende metalen en
achter elkaar geschakeld. is een galvanometer, een
zeer gevoelige stroommeter. De oneven contactplaatsen van de thermozuil worden verwarmd, de even
contactplaatsen niet. Er ontstaat op die manier een
spanningsverschil, dat vier maal zo groot is als van
een enkel thermo-element.

Fig. 16,3. Thermozuil.

Contactelektriciteit kan men zelf heel eenvoudig aantonen als volgt:
Wanneer men een vulpen langs de kleren wrijft en
men houdt de vulpen daarna boven enige papiersnippers, dan ziet men, dat de papiersnippers naar de
pen toespringen. Hetzelfde kan men met een kam
verkrijgen nadat men deze een paar maal door het
haar heeft gehaald.

Indien men een dun straaltje water uit de kraan laat lopen en men houdt daar een gewreven kam bij,
dan ziet men dat het water naar de kam toe getrokken wordt.
16,3. Ionen
Indien van een atoom een of meer elektronen worden verwijderd, dan krijgt de atoomrest een
positieve lading. Worden er aan een atoom enige elektronen toegevoegd, dan wordt de lading negatief.
Een atoom, dat één of meerdere elektronen te veel of te weinig heeft, heet een ion.
Is de lading van een ion negatief, dus heeft het atoom een teveel aan elektronen, dan noemt men het
een negatief ion. Is de lading positief, dus ontbreken er een of meer elektronen, dan noemt men het een
positief ion.
Elektriciteitsgeleiding vindt ook in gassen plaats door middel van ionen evenals in vloeistoffen,
zoals we reeds gezien hebben. Het vormen van ionen in een gas heet het ioniseren van gassen.
Voor het ioniseren is een oorzaak nodig. Röntgenstralen bv. kunnen de lucht ioniseren, dus geleidend
maken. Voor de elektriciteitsgeleiding in gassen geldt echter de wet van Ohm niet meer. Uit metingen
blijkt, dat bij groter wordende spanning de stroomsterkte eerst toeneemt, doch daarna constant blijft,
ondanks het groter worden van de spanning. Dit komt doordat van de gevormde ionen bij een klein
spanningsverschil tussen twee platen bv. slechts een klein deel der ionen de plaat met tegengestelde
lading bereikt.
Indien de spanning groter wordt, wordt het aantal ionen dat aan het transport deelneemt groter, totdat
alle gevormde ionen meedoen. Een vergroten van de spanning tussen de platen heeft geen verdere
toename van de ionen ten gevolge, daar er geen ionen meer zijn, die aan het transport kunnen
deelnemen. De ionenstroom heeft zijn verzadiging bereikt. Willen we dat de ionenstroom toch groter
wordt, dan zullen we meer ionen moeten vormen, m.a.w. de ionisatie moet groter zijn.

Oplossingen inzenden van de opgaven 136 t/m 142.
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Geluid

17,1. Ontstaan en voortplanting van het geluid
Het ontstaan van het geluid kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n oorzaak, die het geluid
opwekt, noemen we een geluidsbron. Voorbeelden van geluidsbronnen zijn: een geweer dat wordt
afgeschoten; een snaar die in trilling wordt gebracht enz. Om nu het geluid dat door een geluidsbron
wordt voortgebracht te kunnen horen, is het noodzakelijk dat er zich tussen het oor en de geluidsbron
een tussenstof bevindt. Deze tussenstof wordt medium of middenstof genoemd.
Indien een geluid in het luchtledige wordt opgewekt, zullen wij dit niet horen, daar er geen
medium aanwezig is tussen ons oor en de geluidsbron.
Het geluid kan worden voortgeplant door vaste lichamen, vloeistoffen en gassen. Het ene
lichaam geleidt het geluid echter beter dan het andere. Vaste lichamen en vloeistoffen geleiden het
geluid beter dan gassen. Onveerkrachtige stoffen, zoals lood en zand geleiden het geluid slecht.
De voortplanting van het geluid in lucht vindt als volgt plaats:
Bij het ontstaan van geluid wordt de lucht op de plaats van de geluidsbron samengedrukt.
Deze samengedrukte luchtlagen drukken de aangrenzende luchtlagen samen enz. totdat ook de luchtlagen, die zich bij het oor bevinden, samengedrukt worden.
Deze grotere luchtdruk bij het oor wordt op het trommelvlies overgebracht. Is een geluidsbron in
voortdurende trilling, dan zullen er afwisselend luchtverdichtingen en verdunningen optreden.
Bij de verdunning van de lucht, gaan de luchtlagen als het ware verder uit elkaar.
Deze luchtverdunningen delen zich eveneens aan aangrenzende luchtlagen mede, totdat zij uiteindelijk
weer het trommelvlies bereiken. Zo ontvangt het oor dus de geluidstrillingen.
Uit het voorgaande betoog mogen we de conclusie trekken, dat het geluid enige tijd nodig heeft
om de afstand tussen geluidsbron en het oor af te leggen. Dit blijkt nog duidelijker uit het volgende:
Bij een explosie zien we de rookkolom of lichtflits, terwijl we eerst na enige tijd de knal horen.
De afstand, die het geluid per seconde aflegt, heet de snelheid van het geluid.
Door proefnemingen is bepaald, dat de snelheid van het geluid in lucht van 0℃, 332 meter/per
seconde bedraagt (332 meter per seconde schrijven we als 332 / ). Bij hogere temperaturen is de
geluidssnelheid groter: bij 15℃ bedraagt de geluidssnelheid 340 m/sec.
Daar alle tonen zich met dezelfde snelheid voortplanten, kunnen we spreken over de voortplantingssnelheid van het geluid. Zoals we reeds gezien hebben, geleiden de vaste lichamen en vloeistoffen het geluid beter dan gassen. De voortplantingssnelheid in vaste stoffen en vloeistoffen is dan ook
groter dan in gassen. Verder blijkt, dat de snelheid van het geluid in een gas onafhankelijk is van de
druk van het gas, m.a.w. drukverhoging of drukverlaging van het gas heeft geen invloed op de
voortplantingssnelheid.
Als geluidstrillingen, die door een geluidsbron worden uitgezonden, teruggekaatst worden, bv.
door een wand, is het mogelijk dat de zogenaamde echo ontstaat. Het geluid wordt dus door een
bepaald voorwerp teruggekaatst en keert weer terug naar de plaats van de geluidsbron.
Bevinden we ons in een kleine ruimte, bv. in de kamer of in een leslokaal, dan is er praktisch
geen tijdsverschil tussen het oorspronkelijk opgewekte geluid en het teruggekaatste geluid.
Het teruggekaatste geluid zal het oorspronkelijke geluid als het ware versterken.
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In grote zalen en in kerken zal er echter een merkbaar tijdsverschil optreden tussen de heengaande geluidsgolf en de teruggekaatste geluidsgolf.
Hierdoor ontstaat dus het verschijnsel dat wij echo noemen,
Indien iemand staat te praten, zullen de teruggekaatste geluidsgolven van de eerst gesproken
woorden zich gaan vermengen met de geluidsgolven van de daarna gesproken woorden.
Dit is het zogenaamde nagalmen. Om dit zeer hinderlijke verschijnsel of in ieder geval te verminderen,
worden de wanden en het plafond van de zaal met geluiddempende materialen bekleed en de vloeren
van dikke tapijten voorzien.
Deze bekledingen absorberen (opnemen) een groot deel van het geluid, zodat het nagalmen
sterk vermindert. In studiozalen mag het nagalmen natuurlijk nooit optreden, daar dan geluidsgolven
van eerder uitgesproken woorden of van muziek teruggekaatst worden naar de microfoon en zich
mengen met andere geluidsgolven van later uitgesproken woorden.
Deze gemengde geluidsgolven, die dan ontstaan, worden dan uiteraard versterkt uitgezonden.
Bij studiozalen voor omroepdoeleinden worden dan ook hoge eisen gesteld aan het geluid of zoals
men liever zegt, aan de akoestiek.
De terugkaatsing van geluidsgolven is vastgelegd in twee wetten:
de zogenaamde wetten van terugkaatsing van Christiaan Huygens. Deze luiden (uit het hoofdleren):
1e

De aankomende geluidstrilling en de teruggekaatste geluidstrilling liggen met de normaal in het
punt, waar de trilling teruggekaatst wordt in een plat vlak. (onder de normaal in een punt van
een vlak verstaan we de denkbeeldige lijn, die we in dit punt loodrecht op het vlak kunnen
tekenen.)

2e

De hoek van inval (dit is de hoek, gevormd door de normaal en de invallende trilling) is gelijk
aan de hoek van terugkaatsing (dit is de hoek, gevormd door de normaal en de teruggekaatste
trilling).
In fig. 17,1 is
de wand waardoor de
geluidstrilling wordt teruggekaatst en het
punt, waar de opvallende trilling
(hier
voorgesteld als een rechte lijn, zoals we bv. met
een lichtstraal doen) de wand treft.
is de teruggekaatste trilling en
is de
normaal, die dus loodrecht in op de wand
staat.
De hoek is de hoek van inval en de hoek
is de hoek van terugkaatsing.
De wetten van terugkaatsing zijn precies
hetzelfde als die voor licht, zoals we later zullen
zien.

Fig. 7,1.

Oplossingen inzenden van de opgaven 143 t-m 147.
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18,1. Wetten van terugkaatsing (vervolg)
We kunnen de wetten
van terugkaatsing van
Huygens met het volgende
proefje eenvoudig aantonen.
We plaatsen voor een hol
oppervlak een klokje in het
punt (zie fig. 18,1).
In het punt horen we nu
het klokje tikken. Halen we
nu het rechter holle opperFig. 18,1.
vlak weg, dan horen we in
niets meer.
De in uitgezonden geluidsgolven worden door het linker oppervlak teruggekaatst in de
richting van het rechter gebogen oppervlak. Deze geluidsgolven, die daar aankomen, worden door dit
rechter oppervlak weer teruggekaatst, zodanig dat deze teruggekaatste geluidsgolven in samenkomen. In krijgen we dus weer een samenkomen van een groot deel der uitgezonden geluidstrillingen. Is het rechter oppervlak echter niet aanwezig, dan zullen alleen de rechtstreeks uitgezonden
geluidstrillingen in komen en zullen we niets horen. Van dit principe wordt o.a. gebruik gemaakt bij
vliegvelden voor het binnenloodsen van vliegtuigen ’s-nachts of bij zware mist.
Een hol oppervlak wordt draaibaar opgesteld, terwijl in het brandpunt van dit oppervlak een
microfoon wordt geplaatst (het brandpunt is het punt waar de door een gebogen oppervlak teruggekaatste trillingen samenkomen). Het gebogen oppervlak wordt nu gedraaid totdat we een maximum
aan geluid ontvangen van het binnenkomende vliegtuig. Hierdoor is de richting van het vliegtuig te
bepalen. (Uiteraard is deze methode voor het grootste deel vervangen in de tegenwoordige tijd door
radar.)
Bij het bouwen van grote gehoorzalen begint men tegenwoordig eveneens meer en meer
rekening te houden met de wetten van de terugkaatsing. De terugkaatsing van het geluid wordt dan
echter ten nutte gemaakt. Door bv. het podium niet te groot te maken en de achterwand van dit podium
gebogen te maken, zal het geluid dat op het toneel wordt opgewekt door de achterwand als het ware
gericht naar de zaal worden gekaatst.
Door het podium klein te houden, zullen de teruggekaatste trillingen de oorspronkelijke
trillingen versterken, zodat men minder geluid behoeft te produceren om de gehele zaal te bereiken.
Om te voorkomen dat de zijwanden nagalmen zullen veroorzaken, wordt de zaal trechtervormig
gebouwd en wel van achter breder dan van voren.
Daar de achterwand van de zaal geen geluid mag terugkaatsen (door de grote afstand van het
podium zal dan immers nagalm optreden) wordt deze gebogen en van geluiddempend materiaal
voorzien. Het is nu voldoende om op het podium te spreken, alsof men in een normaal leslokaal staat
in plaats van voor een zaal met enige honderden toehoorders. Een dergelijke zaal is o.a. gebouwd aan
de Technische Universiteit te Delft.
Een ander bekend voorbeeld van de wetten van terugkaatsing is ook nog de St. Paulskerk te
Londen, het zogenaamde fluistergewelf. In dit gewelf kan men op een grote afstand een gefluisterd
gesprek duidelijk volgen.
18,2. Trillingen
Indien de snaar van een muziekinstrument wordt aangeslagen, dan zullen we een geluid horen
als de snaar strak genoeg gespannen is. is de snaar niet strak gespannen, dan zullen we niets horen.
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Hoe strakker de snaar gespannen is, des te
hoger zal het geluid zijn. Een toon wordt dus
voortgebracht door een trilling.
In fig. 18,2 hebben we een deel van een
trillende snaar getekend in twee standen.
Laten we aannemen dat dit de uiterste standen
zijn die de aangeslagen snaar bereikt, dan trilt
het punt van de snaar, aangegeven met tussen
Fig. 18,2.
de punten en heen en weer. We nemen
even aan, dat de trilling onderhouden wordt,
zodat de uitwijking niet afneemt, wat normaal natuurlijk wel het geval is. De tijd, die het punt nodig
heet om van naar en weer terug naar te komen, noemen we de periode of trillingstijd.
Dit is dus de tijd, nodig om één trilling te volbrengen. De gestippelde lijn stelt de rusttoestand of evenwichtstoestand van de snaar voor. Alle deeltjes van de snaar gaan nu tegelijkertijd door de evenwichtstoestand heen. Een lichaam heet in staande trilling, indien alle delen van dit lichaam gelijktijdig door
de evenwichtstoestand gaan.
Het aantal malen per seconde dat de snaar de weg van
en weer terug naar aflegt, noemen
we het aantal trillingen per seconde. Hoe groter nu het aantal trillingen per seconde zal zijn, des te
hoger is de toon die wordt voortgebracht.
Het blijkt nu, dat een toon wordt voortgebracht, indien minstens 20 trillingen per seconde en
hoogstens 20 000 trillingen per seconden worden volbracht. Een toon, die zeer kort duurt, horen we als
een knal. De trillingstijd, dit is dus de tijd die nodig is om 1 trilling te volbrengen, wordt aangegeven
door de hoofdletter . is uitgedrukt in seconden.
Het aantal trillingen per seconde of de frequentie wordt aangegeven met de letter . Zoals we
reeds geleerd hebben, geld dat = . Deze , de frequentie, wordt uitgedrukt in hertz (Hz).
Trillingen, die een zo hoge frequentie bezitten, dat wij ze niet meer kunnen horen, heten
ultrasone trillingen, toegepast in diverse takken van de techniek.
Worden twee verschillende snaren tegelijkertijd in trilling gebracht, zodanig dat beide snaren
steeds tegelijkertijd door hun evenwichtstoestand gaan, dan zeggen we, dat de snaren dezelfde fase
hebben of korter, de snaren zijn in fase. De maximale uitwijking, die de snaar krijgt, dus de lengten
en
in fig. 18,2 heet de amplitude van de trilling. Twee snaren die in fase zijn, behoeven niet
dezelfde amplitude te hebben. Gaan twee snaren niet tegelijkertijd door hun evenwichtsstand, dan
zeggen wij, dat ze uit fase zijn. Is de uitwijking van een der snaren juist aan de andere kant van de
evenwichtsstand dan de andere snaar, doch zij gaan weer tegelijkertijd door de evenwichtsstand, dan
zeggen we dat de trillingen in tegenfase zijn.
Samenvatting:
Naarmate de toon hoger is, is zijn frequentie groter ofwel zijn trillingstijd kleiner
Bij een sterkere toon (dus harder geluid) is de amplitude van de trillende beweging groter.
Het verschil in klank tussen twee tonen wordt dus bepaald door een verschil in trillingstijd.

Oplossingen inzenden van de opgaven 148 t/m 152.
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Voortplanting van trillingen

19,1. De transversale golfbeweging
Wordt het ene einde van een koord in
harmonische trilling gebracht, dan zien we, dat
er in het koord golven ontstaan (zie fig. 19,1).
Onder een harmonische trilling verstaan
we een trilling, die voortdurend en regelmatig
onderhouden wordt, dus steeds met dezelfde
Fig. 19,1.
amplitude en dezelfde snelheid. Elk deeltje van
het koord krijgt een heen- en weergaande beweging. De beweging, die aan het begin van het koord wordt opgewekt, wordt overgereikt op ieder
deeltje van het koord. Dit heet een voortgaande of lopende golfbeweging. Daar elk deeltje van het
koord zich heen en weer beweegt in een richting die loodrecht staat op de voortplantingsrichting van
de golf, spreken we van een transversaal lopende golfbeweging.
Definitie: Een transversaal lopende golfbeweging is een golfbeweging, waarbij de trillingen volvoerd
worden in een richting die loodrecht staat op de voortpantingsrichting van de golf.
In fig. 19,1 hebben we de uitwijkrichting aangegeven met de letter en de voortplantingsrichting van de golf met de letter , dus geld ⊥ . Daar voor het overreiken van de trillingen de deeltjes
met elkaar verbonden moeten zijn, volgt hieruit de volgende zeer belangrijke regel.
Transversaal lopende golfbewegingen kunnen alleen optreden in vaste lichamen.

De afstand, waarover de trilling in een trillingstijd wordt overgereikt, heet de golflengte aangegeven
met de letter λ (spreek uit: labda), terwijl de voortplantingssnelheid de afstand is, waarover de
trilling overgereikt wordt in 1 seconde. Daar de trillende beweging in 1 seconde over een weg van
overgereikt wordt, is de afgelegde weg in seconden. Dus in 1 trillingstijd . , zodat:

= . .
(Wij maken er nogmaals op attent, dat de trillingstijd het aantal seconden is, nodig om één volledige
trilling uit te voeren.)
19,2. Terugkaatsing van transversaal lopende golven tegen een vast uiteinde
Een einde van het koord wordt vastgemaakt aan een wand. Met het andere einde voeren we
weer een harmonische trilling uit, loodrecht op de richting van het koord. Langs het koord plant zich
een transversaal lopende golfbeweging voort. Stel, dat we het koord slechts een halve trilling hebben
gegeven. Dus vanuit de evenwichtsstand naar boven en weer naar beneden tot de evenwichtsstand.
Deze beweging wordt nu aan ieder deeltje van het koord overgebracht, zodat er als het ware een
golfberg langs het koord gaat en in het vaste uiteinde aankomt. Dit vaste uiteinde wil zich ook naar
boven bewegen doch wordt vastgehouden door de bevestiging aan de wand. Deze wand oefent nu op
het koord een tegengestelde kracht
(reactiekracht) uit, dus naar beneden.
De stoot, die het koord in van de wand
naar beneden krijgt, doet langs het koord
een transversaal lopende golfbeweging
ontstaan van naar (zie fig. 19,2).
Uit een en ander volgt, dat indien bij het
overreiken van trillingen een transversaal
lopende golfbeweging tegen een vast uitFig. 19,2.
einde komt, een transversaal lopende golfbeweging wordt teruggekaatst. De heen-

R.T.
38 Nk

Nadruk verboden

lopende golfbeweging en de teruggekaatste golfbeweging zullen op het einde
een tegengestelde werking doen gevoelen,
er komt dus een golf aan, die het punt
naar boven wil en er gaat een golf terug,
die het punt naar beneden wil bewegen.
Fig. 19,3.
De beide golfbewegingen verschillen ½ in
fase. Conclusie:
Beschouwen we de teruggekaatste golfbeweging als een vervolg op de heengaande, dan is door
de terugkaatsing tegen het vaste uiteinde de fase ½ versprongen. Indien we nu het punt in harmonische trilling houden, dan zal van ook steeds een golfbeweging teruggekaatst worden, die tegen de
heengaande golfbeweging in zal lopen. Verschillende punten van het koord blijven dan op hun plaats,
terwijl de andere een op- en neergaande beweging zullen krijgen (fig. 19,3).
De beweging, die nu ontstaat door gelijktijdig de heengaande en teruggaande lopende golfbeweging te
beschouwen, heet de transversaal staande golfbeweging. Fig. 19,3 stelt dus een transversaal staande
golfbeweging voor. Het verschijnsel, dat het samenstellen van meer golfbewegingen oplevert, heet
interferentie. De deeltjes die in rust blijven, heten de knopen, de punten precies midden tussen twee
knopen heten de buiken. Bij een buik heeft het koord dus de grootste uitwijking.
De afstand tussen twee opeenvolgende knopen is de halve golflengte, zodat we kunnen zeggen,
dat de golflengte bij een transversaal staande golfbeweging de afstand is, gemeten vanaf een knoop tot
de tweede daarop volgende.
De knopen bevinden zich op het vaste uiteinde en op , , , , enz. golflengten van het vaste
uiteinde. De buiken op ,

,

,

enz. golflengten van het vaste uiteinde (zie fig. 19,3).

19,3. Terugkaatsing van transversaal lopende golven tegen een vrij uiteinde

Het uiteinde van een koord
laten
we vrij bewegen, terwijl het punt in
harmonische trilling wordt gebracht
(fig. 19,4). Wordt naar boven bewogen,
daarna naar beneden, dan plant zich een
golfberg voort, die ook naar boven zal
bewegen. Rechts van werken geen
Fig. 19,4.
krachten meer op het koord, zodat zo
hoog mogelijk wordt opgeslingerd.
Hierdoor zal het uiteinde op de links van
gelegen deeltjes een kracht uitoefenen, die
eveneens naar boven is gericht. Het uiteinde wil
als het ware het voorgaande deeltje optillen,
waardoor de links van gelegen deeltjes wederom een omhooggaande beweging krijgen.
Fig. 19,5.
(zie fig. 19,5). Door interferentie van de heengaande en teruggaande transversaal lopende
golfbeweging ontstaat de transversaal staande golfbeweging. Ten gevolge van de terugkaatsing tegen
het vrije uiteinde is de fase niet versprongen. De knopen bevinden zich op een oneven aantal kwartgolflengten en de buiken op een even aantal kwartgolflengten van het vrije uiteinden.
Dus knopen op ,
,
enz. en buiken op ,
,
enz.
Oplossingen inzenden van de opgaven 153 t/m 157.
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20,1. De longitudinale golfbeweging

Fig. 20,1.

Bij de transversale trilling hebben we gezien dat de
uitwijkingsrichting loodrecht staat op de voortplantingsrichting.
Bij een longitudinale trilling vallen uitwijkingsrichting en de
voortplantingsrichting in dezelfde richting.
Beschouwen we bv. een spiraalveer, die in de lengterichting
uitgerekt wordt en daarna wordt losgelaten, dan zal er dus een
longitudinale trilling ontstaan (zie fig. 20,1). Een transversale
golfbeweging kan door de cohesiekrachten alleen voorkomen in
vaste stoffen.
Longitudinale trillingen komen voor zowel in vaste stoffen
als in vloeibare en gassen. We zien dus: een golfbeweging in
vloeistoffen en gassen is altijd longitudinaal.
Een longitudinale golf in een vast lichaam zal dus ontstaan
als het lichaam een volumeverandering ondergaat en hieraan
weerstand zal bieden. Bij gassen zullen dus opeenvolgend verdichtingen en verdunningen ontstaan. Ook bij de longitudinale
golfbeweging geldt weer:
=

.

.

20,2. Terugkaatsing van longitudinaal lopende golven tegen een vast uiteinde
Wanneer bij het overreiken van de trillingen een longitudinaal lopende golfbeweging tegen een
vaste wand komt, wordt een longitudinaal lopende golfbeweging teruggekaatst. Evenals bij de transversaal staande golfbeweging verspringt de fase met ½ . door interferentie van de heengaande en de
teruggekaatste longitudinale golfbeweging ontstaat de longitudinaal staande golfbeweging.
De knopen bevinden zich op een even aantal kwart golflengten van het vaste uiteinde, de buiken op
een oneven aantal kwart golflengten. Indien we in de kolom lucht in een glazen buis, die aan het ene
einde afgesloten is, in trilling brengen, dan zullen de luchtdeeltjes bij het vaste uiteinde in rust verkeren, evenals de luchtdeeltjes gelegen op
,
,
enz. van het vaste uiteinde. Dit zijn dus de
knopen. De andere luchtdeeltjes in de buis zijn in heen- en weergaande beweging in de lengterichting
van de buis. De deeltjes, die zich midden tussen twee knopen bevinden, verkeren het sterkst in trilling,
zij krijgen dus de grootste uitwijking. Een en ander kunnen we aantonen met de buis van Kundt (zie
fig. 20,2). In de buis is enig poeder
gestrooid. Door nu met de zuiger de heenen weergaande beweging uit te voeren,
wordt de lucht in de buis in trilling
gebracht. Door nu de zuiger regelmatig
over een kleine afstand heen en weer te
bewegen, ontstaat een longitudinaal
staande golfbeweging door interferentie
van de heengaande en de teruggekaatste
longitudinaal lopende golfbeweging.
Fig. 20,2.
We zien, dat het poeder, dat regelmatig in
de buis gestrooid was, zich in de buis gaat
verplaatsen, totdat er op sommige plaatsen hoopjes van dit poeder zijn gevormd, waar dus blijkbaar de
lucht niet in trilling verkeert, dit zijn dus de knopen.
De afstand tussen een knoop en de tweede daarop volgende, is weer de golflengte λ, terwijl de
trillende deeltjes, die op een golflengte liggen, samen een staande golf vormen.
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20,3. Terugkaatsing van longitudinaal lopende golven tegen een vrij uiteinde
Wanneer bij het overreiken van trillingen een longitudinaal lopende golfbeweging tegen een vrij
uiteinde komt, wordt een longitudinaal lopende golfbeweging teruggekaatst. We kunnen ons dit het
beste voorstellen met behulp van de spiraalveer van fig. 20,1. De spiraalveer zal nl. aan het einde van
de trilling niet aan verdere materiaaldeeltjes over kunnen dragen, het gevolg hiervan is, dat de uitwijking van het laatste deeltje groter zal zijn dan die van de voorgaande deeltjes. De krachten die in het
materiaal opgewekt worden door deze grotere uitwijking, veroorzaken dat de trilling weer teruggekaatst wordt.
Door interferentie van de heengaande en de teruggekaatste lopende longitudinale golfbeweging
ontstaat de longitudinaal staande golfbeweging. Tussen de heengaande en de teruggekaatste golfbeweging ontstaat geen faseverschil. Het vrije uiteinde wordt een buik. Dus de knopen worden gevormd op
,
enz. van het vaste uiteinde. De buiken op ,
,
enz. van het vaste uiteinde.
een ,
Indien een snaar van een muziekinstrument wordt aangeslagen, dan wordt de snaar in
transversale staande trilling gebracht. De uiteinden waar de snaar is ingespannen, worden knopen.
De snaar brengt echter de lucht niet in trilling, dus er wordt geen toon waargenomen.
Daarvoor is er onder de snaar een klankkast, waarop de snaar over houten kammen is bevestigd.
Deze kammen brengen de trillingen van de snaar op de klankkast over, die dan in trilling komt en in
de lucht verdichtingen en verdunningen veroorzaakt, dus de lucht in longitudinale trilling brengt.

Indien de snaar zodanig trilt, dat er tussen de twee knopen bij de inspanpunten slechts één buik
voorkomt, dan geeft de snaar zijn grondtoon. Wordt de snaar in het midden ingedrukt, op een kam,
dan wordt de snaar in twee halve golven verdeeld. Op de plaats van indrukking ontstaat weer een
knoop. Beide helften verkeren in trilling. Drukken we de snaar neer op van de lengte, dan ontstaat
daar een knoop, doch eveneens op de afstand verder. Wordt de snaar op van de lengte ingedrukt,
dan ontstaan knopen op ,
boventonen.

en

van de lengte. De tonen, die hierdoor ontstaan, heten de

Een stemvork is een omgebogen stalen staaf. De beide uiteinden van de tanden worden in
trilling gebracht (naar elkaar toe), waar dus buiken worden gevormd. Bij de gebogen stukken aan de
onderkant ontstaan knopen, waardoor er op de plaats waar zich de steel bevindt, een buik gevormd
wordt. Hoe dikker nu het deel tussen de twee knopen is, des te minder boventonen zich kunnen
vormen. Door nu de steel op een voorwerp te drukken, zal dit voorwerp door de buik, die zich ter
plaatse van de steel bevindt, in trilling worden gebracht en daardoor de lucht in trilling brengen.
Bij een trommel gebruiken we een vlies over een klankkast gespannen.
Door het slaan op het vlies wordt dit in trilling gebracht, waarna deze trilling van het vlies de luchttrilling veroorzaakt.

Oplossingen inzenden van de opgaven 158 t/m 262.
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21,1. Orgelpijpen
Een orgelpijp bestaat uit een metalen of houten buis
die van boven open of gesloten is. Een orgelpijp die van
boven gesloten is, heet een gesloten orgelpijp, is de orgelpijp van boven open, dan een open orgelpijp.
De lucht wordt onderaan naar binnen geblazen, passeert dan een nauwe spleet en komt tegen de bovenlip .
is de onderlip, terwijl de opening tussen en de mond
wordt genoemd.
De bovenlip komt nu in trilling. Door deze trillende
beweging worden longitudinaal lopende golven in de
orgelpijp uitgezonden, die tegen het gesloten of open uiteinde worden teruggekaatst, waardoor in de lucht van de
pijp een longitudinaal staande golfbeweging ontstaat.
De lucht bij de bovenlip ondervindt de meeste trilling van
de bovenlip, zodat daar dus een buik ontstaat. Bij een open
orgelpijp wordt aan het boveneinde eveneens een buik
gevormd, daar we dit moeten zien als de terugkaatsing
tegen een los uiteinde. Indien zich nu in het midden van de
orgelpijp dus juist tussen de twee buiken een knoop
bevindt, dan geeft de orgelpijp zijn grondtoon. Het is dan
Fig. 21,1.
ook mogelijk dat er meer knopen worden gevormd.
Tussen 2 van deze knopen bevindt zich steeds een buik,
waarbij we er op moeten letten, dat er zich aan de uiteinden van de pijp steeds buiken bevinden.
Stellen we de lengte van de pijp, gerekend vanaf , voor door de letter en is de golflengte van
de toon λ, dan geldt voor de grondtoon dat:
=
of = 2. . Nu was: = . en = , zodat: = . =
Hieruit volgt, dat het trillingsgetal of de frequentie van de grondtoon van een open orgelpijp gelijk is
aan:
= .
2

Bij een gesloten orgelpijp ontstaat bij het vaste uiteinde een knoop.
Bij blijft natuurlijk een buik bestaan. Bij de grondtoon is er alleen bij het vaste uiteinde een knoop
en bij een buik, zie fig. 21,2.

Fig. 21,2.

Stellen we weer de lengte van de pijp voor door , dan
is in dit geval =
, dus daar =
= .
De frequentie van de grondtoon van een gesloten orgelpijp
is:
= .
4

Uit de formules van de frequentie van een open en een
gesloten orgelpijp, nl. resp:
= en =
zien we, dat de grondtoon hoger is naarmate de lengte van de pijp kleiner is.
Wordt de lucht hard in de orgelpijp geblazen, dan zullen meer knopen ontstaan, hierdoor
ontstaan dus de boventoon.
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Open orgelpijp
In fig. 21,3a ontstaat de grondtoon, waarvoor

=

.

In fig. 21,3b ontstaat de eerste boventoon. Uit de figuur zien we dat: = , zodat:

= .

In fig. 21,3c ontstaat de tweede boventoon.
Uit de figuur lezen we af dat: =
zodat:
=

=

enz. Beschouwen we de 3 gevonden

frequenties, dan was de frequentie achtereenvolgens:
;
. De derde boventoon zal dus een

frequentie hebben van

, de vierde boventoon van:

enz.
De tonen, die dus door een open orgelpijp
worden voortgebracht, hebben frequenties die zich
verhouden als de rij der natuurlijke getallen, dus: als 1 ∶ 2 ∶ 3 ∶ 4 enz.
Fig. 21,3. Verdeling van knopen en
buiken in een open orgelpijp.

Gesloten orgelpijp

In fig. 21,4a ontstaat de grondtoon waarvoor
= .
In fig. 21,4b ontstaat de eerste boventoon, waarvoor geldt: =
zodat: =
.
In fig. 21,4c ontstaat de tweede boventoon,
waarvoor geldt: =
zodat: =
.
beschouwen we weer de 3 gevonden frequenties
dan zien we dat deze achtereenvolgens waren:
;
;
enz. De derde boventoon zal dus een

geldt:

Fig. 21,4. Verdeling van knopen en
buiken in een gesloten orgelpijp.

frequentie hebben gelijk aan

enz.

De tonen, die door een gesloten orgelpijp worden voortgebracht hebben dus frequenties, die zich
verhouden als 1 ∶ 3 ∶ 5 ∶ 7 enz.

Opmerking: Het is niet alleen de lengte van de orgelpijp, die de toonhoogte bepaalt, doch ook de
doorsnede van de pijp. Het blijkt echter uit onderzoekingen, dat de toonhoogte voornamelijk
afhankelijk is van de lengte en in veel geringere mate van de doorsnede van de pijp.
Opmerking: Daar de voortplantingssnelheid van de longitudinale golven in warme lucht groter is dan
in koude, zal dus, indien men met een blaasinstrument in een warme zaal komt de voortplantingssnelheid bij het blazen in het instrument groter zijn, daar nu = zal dus ook de frequentie veranderen.
Het blaasinstrument zal dan ontstemd zijn.

Oplossingen inzenden van de opgaven 163 t/m 166.
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22,1. Resonantie
Twee stemvorken worden naast elkaar opgesteld, de stemvorken geven dezelfde toon.
Een van de stemvorken wordt aangeslagen en na enkele ogenblikken stil gehouden. Het blijkt dan dat
de andere stemvork de toon weergeeft. De stemvork, die aangeslagen is, heeft de lucht in trilling
gebracht, de luchttrillingen hebben weer de tweede stemvork in trilling gebracht. Deze overdracht
vindt alleen plaats als de beide stemvorken dezelfde toon voortbrengen, m.a.w. dezelfde frequentie
hebben. De tweede stemvork trilt dus met de eerste mee, hij resoneert.
Ditzelfde gebeurt met twee gelijkgestemde snaren van een muziekinstrument.
Verschillende voorwerpen in de huiskamer kunnen in resonantie komen, indien de radio aan staat.
Om de toon van een stemvork te versterken, plaatst men de stemvork op een resonantiekast, dit
is een doos die aan het ene einde open is. De lengte van de luchtkolom in de doos is ongeveer
van
de grondtoon die de vork voortbrengt.
22,2. Interferentie van geluidsgolven
We gaan een van de twee gelijkgestemde stemvorken een weinig verstemmen en brengen de
beide stemvorken tegelijk in trilling. We horen dan de toon afwisselend toe- en afnemen.
Een versterking en een volgende verzwakking vormen samen een zweving.
De afwisselende versterkingen en verzwakkingen van de toon, die het gevolg zijn van interferentie bij een klein verschil der frequenties heten zwevingen.
Stel de ene stemvork 280 en de andere 284 trillingen per seconde. Op een gegeven moment
wordt de lucht bij ons trommelvlies ten gevolge van de beide uitgezonden golven verdicht.
Na seconde heeft de ene stemvork
= 35 trillingen en de andere
= 35 trillingen bij ons oor

gebracht. Het faseverschil is dus . Hierdoor brengt de ene trilling een luchtverdichting en de andere
trilling een luchtverdunning bij ons trommelvlies tot stand, waardoor beide trillingen elkaars werking
op zullen heffen en wij niets zullen horen.
Na seconde hebben de stemvorken resp. 70 en 71 trillingen bij ons trommelvlies gebracht, die
in fase zijn, hierdoor versterken zij dus elkaar enz. Nu geldt:

Het aantal zwevingen van twee geluidsbronnen per seconde is gelijk aan het verschil der
frequenties der beide tonen.
22,3. Proef van Quincke
Met behulp van de proef van Quincke is aan te tonen dat een deeltje onder invloed van twee
golven in rust kan zijn.
Het toestel bestaat uit een vaste holle buis en een buis, die in- en uitgeschoven kan worden.
Over de onderste uitmonding spannen we een doorzichtig vlies, waarop we wat zand strooien.
Boven de bovenste opening wordt een geluidsbron gehouden. We zien nu dat het zand in
beweging is, dus dat het vlies in trilling wordt gebracht.
We schuiven nu de rechte buis uit, totdat de weg door de buis een halve golflengte van de toon
langer is dan de weg door de linker vaste buis. Het zand blijft nu in rust, dus het vlies wordt niet in
trilling gebracht.
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Komt dus door de rechter buis een luchtverdichting bij het vlies, dan komt
tegelijkertijd door de linker
buis een luchtverdunning bij
het vlies (of omgekeerd).
De beide trillingen verkeren
dus, indien ze bij het vlies
komen, in tegenfase en
zullen elkaar opheffen.

Een punt, waarin twee
trillingen samenwerken (interfereren) is in rust, wanneer de beide trillingen gelijke amplitude hebben en is tegenfase zijn, dus
verschillen.
Verkeren de trillingen in dezelfde fase, dan wordt de trilling in een bepaald punt versterkt.
Fig. 22,1

22,4. Beginsel van Doppler (het Dopplereffect)
Een geluidsbron geeft een aantal trillingen per seconde. Een waarnemer, die zich op een
bepaalde afstand bevindt, zal ditzelfde aantal trillingen per seconde opvangen, indien zowel de
geluidsbron als de waarnemer zich niet bewegen. Als de geluidsbron of de waarnemer zich echter snel
verplaatsen, wordt dit anders. Indien de geluidsbron de waarnemer snel nadert, dan zal een iedere toon,
die gegeven wordt, een kleinere weg te doorlopen hebben dan de vorige uitgebrachte tonen.
Het trommelvlies van de waarnemer zal dus per seconde meer trillingen ontvangen dan wanneer de
geluidsbron niet naderbij kwam. De waarnemer zal dus een hogere toon horen.
Verwijdert de geluidsbron zich snel van de waarnemer, dan gebeurt juist het omgekeerde, de
waarnemer zal dan een lagere toon horen.
Dit verschijnsel is duidelijk waar te nemen bij een trein, die nadert, terwijl de machinist de fluit
laat gaan. De toon klinkt bij het naderen van de trein hoger en daalt plotseling als de trein ons passeert.
Dit is het beginsel van Doppler.

Oplossingen inzenden van de opgaven 167 t/m 170.
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Licht

23,1. Lichtbronnen
Een voorwerp zien we als het licht uitstraalt en dit licht ons oog bereikt. Zendt het voorwerp zelf
licht uit, dan noemt men het een lichtbron. Voorbeelden van lichtbronnen zijn: de zon, een kaars, een
lamp enz.
Andere voorwerpen stralen licht uit dat zij eerst van de een of andere lichtbron hebben
ontvangen, dit zijn dus geen lichtbronnen. De maan bv. is geen lichtbron, zij straalt licht uit dat zij
eerst van de zon heeft ontvangen.
Evenals de zon straalt elk voorwerp, dat op hoge temperatuur wordt gebracht, licht uit.
Naarmate de temperatuur stijgt, wordt het uitgestraalde licht intenser, zodat de kleur geleidelijk
overgaat van donkerrood naar lichtrood om daarna geel en tenslotte fel wit te worden. Naarmate men
de temperatuur der lichtbronnen wist op te voeren, kreeg men betere lichtbronnen.
De lichtbundels, die ontstaan door de warmte die zij bezitten, heten temperatuurstralers.
Behalve deze temperatuurstralers kent men nog de zg. gasontladingslampen, waartoe o.a. behoren
natriumlampen, kwiklampen, T.L.-buislampen.
Glas, water en lucht laten het licht, dat er op valt, door; zij zijn doorschijnend. Het licht dat door
glas, water of lucht gaat, wordt voor een deel in deze stoffen opgeslorpt, dit heet absorberen.
Het licht kan ook aan het grensvlak van twee stoffen worden teruggekaatst. Als het lichaam een
volmaakt glad oppervlak heeft , ontstaat spiegeling. Het licht dat op een blad papier of iets dergelijks
valt, wordt verstrooid, daar dit oppervlak niet als een volmaakt glad oppervlak kan worden opgevat.
Het bestaat a.h.w. uit diverse gladde oppervlakjes, die in verschillende standen en richtingen staan.
Ieder vlakje kaatst nu het licht dat er op valt terug, waardoor verstrooiing van het licht ontstaat.
Een lichtbundel in een
stofvrije ruimte is onzichtbaar. Bevinden zich stofdeeltjes in de ruimte, die de
lichtbundel doorloopt, dan
verstrooien deze stofdeeltjes
het licht, waardoor de lichtbundel wel zichtbaar wordt.
spiegeling

verstrooiing

Ondoorzichtbare lichamen
die zich in de lichtweg beFig. 23,1.
vinden veroorzaken schaduwen.
In fig. 23,2 is een puntvormige lichtbron getekend. is een bol van een ondoorzichtige stof. is een scherm. Op het
scherm zien we de schaduw van bol . Deze schaduw noemen we de slagschaduw van bol .
De kant van de bol, die niet door het licht van de puntvormige lichtbron bereikt kan worden, heet de
eigen schaduw van het lichaam.
De schaduwvorming is een bewijs dat het licht zich rechtlijnig voortplant. Ten gevolge van de
rechtlijnige voortplanting van het licht is het niet mogelijk om een hoekje te kijken. Het oog achter een
opening geplaatst, ontvangt slechts licht uit een beperkt deel van de ruimte. Het deel van de ruimte, dat
door het oog wordt waargenomen, heet het gezichtsveld.
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Fig. 23,3.

Fig. 23,4.

Oplossingen inzenden van de opgaven 171 t/m 178.
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Is de lichtbron niet puntvormig, doch heeft de lichtbron afmetingen, dan zal op
bepaalde plaatsen op het
scherm en op het lichaam
slechts een gedeelte van het
licht komen (zie fig. 23,3).
Op de plaatsen waar slechts
een gedeelte van het licht
komt, ontstaat een schaduw,
die half- of bijschaduw
wordt genoemd.

In fig. 23,3 is de
lichtbron. Door de stralen
vanuit het hoogste en
laagste punt van de lichtbron te tekenen, raken de
aan het lichaam ontstaan het hoogste en
laagste punt van de slagschaduw.
Door alle stralen vanuit
het buitenoppervlak van
de lichtbron te trekken
rakende aan lichaam
ontstaat de grens der slagschaduw.
De lichtstralen vanuit het
centrum der lichtstralen
getekend rakende aan
lichaam , geven de grens
der bijschaduw aan.
Een en ander is duidelijk
te zien in fig. 23,3 (De bijschaduw is gestippeld
getekend.)
In fig. 23,4 is het
gezichtsveld getekend dat
bepaald wordt door een
koker
.
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24,1. Donkere kamer
Voor een lichtdichte kast met matglazen achterwand en een nauwe opening
in de voorwand plaatsen we een lichtgevend voorwerp, bv. een brandende kaars.
De kaars plaatsen we voor de nauwe
opening. (Deze donkere kamer wordt ook
wel camera obscura genoemd.)
Op het matglas ontstaat een omgekeerd
beeld van het voorwerp dat zich voor de
opening bevindt (zie fig. 24,1).
Het ontstaan van dit beeld kunnen we naFig. 24,1.
gaan aan de hand van fig. 24,1.
Vanuit ieder punt van het lichtende voorwerp gaat licht uit. Een klein deel daarvan gaat door de nauwe opening . Een straal vanuit het punt
van de kaars komt bij
op het scherm. Een straal vanuit in
enz. tezamen vormen de lichtstralen
die door de opening gaan op de matglazen achterwand van de donkere kamer een omgekeerd beeld
van het voorwerp.
Hoe kleiner de opening wordt, des te scherper wordt het beeld, immers indien de opening groot
is, zijn de lichtvlekjes, die op het scherm komen, ook groot. Deze lichtvlekjes vallen gedeeltelijk over
elkaar heen; zij overlappen elkaar. We krijgen dan een onscherp beeld.
Daar ieder punt, dat licht uitstraalt, als een vlekje op het matglas wordt geprojecteerd, kan het
beeld nooit volmaakt scherp worden, hoe nauw men de opening ook maakt.
Samenvattend kunnen we de volgende conclusie trekken.
1. Het beeld is scherper, naarmate:
a. de opening nauwer wordt.
b. het voorwerp verder weg staat.
c. het matglas dichter achter de opening staat.
2. Het beeld is lichtsterker naarmate er van elk punt van het voorwerp meer licht door de opening kan,
dus naarmate:
a. de opening wijder is.
b. het voorwerp dichterbij staat.
c. het matglas dichter achter de opening staat.
24,2. Terugkaatsing
Laat men een lichtbundel op een vlakke spiegel vallen, dan noemen we de hoek, die gevormd wordt door de
loodlijn op de spiegel in het punt waar de straal de spiegel
treft en de invallende straal, de hoek van inval .
(Zie fig. 24,2). De loodlijn in een punt op een oppervlak
noemt men de normaal. In het vervolg zullen we dan ook
steeds over de normaal spreken.
Wordt de lichtstraal nu teruggekaatst, dan heet de
hoek , gevormd door de normaal en de teruggekaatste
straal, de hoek van terugkaatsing .

spiegel
Fig. 24,2.
Uit onderzoekingen is gebleken dat geldt:

hoek van inval = hoek van terugkaatsing.
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Opmerking: We wijzen er nadrukkelijk op, dat de hoek van inval en de hoek van terugkaatsing zich
altijd bevindt tussen de normaal en de straal en dus niet tussen het terugkaatsende oppervlak en de
straal.
Dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van terugkaatsing geldt voor alle oppervlakken, dus
ook bij gebogen oppervlakken, zoals we in latere lessen zullen zien.

Fig. 24,3.

=

In fig. 24,3 is een puntvormige lichtbron getekend, die
lichtstralen uitzendt.
De lichtstralen vallen op het spiegelende oppervlak van de spiegel
en worden dan teruggekaatst.
zijn de normalen, getekend
in verschillende punten waar de
stralen de spiegel treffen.
De teruggekaatste stralen treffen
het oog.
Deze stralen maken op de
waarnemer de indruk alsof zij uit
een punt, het punt komen. Dit
punt heet het beeldpunt van .
Het beeldpunt is het spiegelbeeld
van het eigenlijke lichtpunt .

Het beeldpunt ligt bij een vlakke spiegel even ver achter de spiegel als het lichtput er voor.
∠
∠
∠

In fig. 24,3 is dus
=
. Dit bewijzen we als volgt:
=∠
(hoek van inval = hoek van terugkaatsing). Hieruit volgt:
=∠
(de complementaire hoeken van ∠
en ∠
). Daar verder:
=∠
(overstaande hoeken) is ∠
=∠
.

Vanuit is een loodlijn op de spiegel getrokken, die
in snijdt, zodat ∆
≅ ∆
.
Hieruit volgt, dat
=
. Dus ligt op de loodlijn uit op de spiegel getekend even ver achter de
spiegel als er voor.
Dit geldt voor alle stralen, die vanuit gaan. Na terugkaatsing op de spiegel schijnen zij alle uit het
punt te komen.
Het punt heet het spiegelbeeld van het punt of korter het beeld van .
Daar de stralen in werkelijkheid niet van uitgaan, heet het een schijnbeeld of virtueel beeld.
Een vlakke spiegel vormt van een voorwerp een virtueel beeld, dat symmetrisch t.o.v. het
spiegelend oppervlak is gelegen.

Ter oefening maken de opgaven 179 t/m 181.
Oplossingen inzenden van de opgaven 182 t/m 186.
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25,1. Beeldvorming
Een vlakke spiegel vorm van ieder
lichtpunt een beeldpunt. Alle beeldpunten
samen vormen het beeld van het voorwerp.
Zo is in fig. 25,1
het beeld van het voorwerp
. Beeld en voorwerp zijn even groot.
Het beeld, dat door een vlakke spiegel wordt
gevormd, is volkomen scherp daar ieder punt
als een punt wordt afgebeeld.
Beeld en voorwerp zijn echter niet precies
aan elkaar gelijk, zij zijn elkaars spiegelbeeld.

Fig. 25,1.

Plaatsen we tussentwee vlakke spiegels
een lichtbron , dan worden door de herhaalde
terugkaatsing vele beelden gevormd (fig. 25,2).

Fig. 25,2.
en zijn 2 spiegels met de spiegelende oppervlakken naar elkaar toe gekeerd. ,
en zijn de
verschillende virtuele beelden, die gevormd worden. (hiervan wordt in winkeletalages wel eens
gebruik gemaakt om de indruk te wekken van een grote etalage met vele voorwerpen.)
Dikwijls zien we in een spiegel van éénzelfde voorwerp verscheidene beelden. Dit komt doordat
niet alleen het verzilverde achtervlak een beeld geeft, maar ook het voorvlak. Het beeld, veroorzaakt
door het voorvlak, is zwakker dan het andere beeld, daar het grootste deel van het invallende licht door
glas tot aan de achterwand valt. Beide oppervlakken vormen dus een beeld. Deze verschillende
beelden komen vooral duidelijk uit, als men ze van terzijde in de spiegel beziet.
25,2. Verstrooide terugkaatsing
Een zorgvuldig gepolijst spiegeloppervlak kan men niet zien, daar alle stralen die vanuit een
punt op de spiegel vallen, na terugkaatsing van één punt achter de spiegel schijnen te komen.
Bij een ruw oppervlak (een dof oppervlak) liggen de deeltjes, die dit oppervlak vormen, in allerlei
richtingen en gedragen zich als een heleboel spiegeltjes. Doordat de normalen op al deze vlakjes dus
zeer verschillende richtingen hebben, werken de teruggekaatste stralen dus niet samen tot het vormen
van een beeld. Deze terugkaatsing heet verstrooide of diffuse terugkaatsing.
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25,3. Bolvormige spiegels
Dit zijn spiegelende oppervlakken die een
deel van een boloppervlak zijn. De mate van
hun bolvormigheid wordt bepaald door hun
kromtestraal .
(Dit is de straal van de bol, waar het
oppervlak a.h.w. een deel van is.)
de doorsnede van een bolvormige spiegel
met een vlak door zijn middelpunt is een
cirkelboog. Deze cirkelboog zullen we altijd
tekenen als we die spiegel in tekening brengen.

Fig. 25,3. Bolle spiegel.

Zit het spiegelende oppervlak aan de buitenkant van de bolvormige spiegel, dan noemen
we dit een bolle spiegel (zie fig. 25,3); zit het
spiegelende oppervlak aan de binnenkant, dan
spreken we van een holle spiegel (zie fig. 25,4).

Fig. 25,4. Holle spiegel

Bij bolle spiegels ligt het middelpunt
in de ruimte, waar de lichtstralen niet doordringen; bij holle spiegels ligt het middelpunt in de ruimte waar de lichtstralen
lopen.
De normaal op deze oppervlakken is
de loodlijn op de raaklijn in het punt waar
de straal invalt aan de spiegel.
Uit de vlakke meetkunde weten we , dat de
normaal dus moet gaan door het middelpunt van het bolvormige oppervlak, dus in
fig. 25,3 en 25,4 bv. de lijnen
.

De lichtstralen, die volgens
op de spiegels vallen, worden volgens
teruggekaatst.
Meting aan de hoek van inval en de hoek van terugkaatsing leert weer, dat ook hier geldt:
De hoek van inval = de hoek van terugkaatsing.

De hoek
, dus de hoek gevormd door de buitenste uiterste stralen heet de openingshoek
van de spiegel. De bissectrice van ∠
, dus de lijn
in fig. 25,3 en 25,4 heet de hoofdas van de
spiegel.
Laten we een bundel evenwijdige stralen evenwijdig aan de hoofdas op de spiegel vallen, dan
blijkt, dat de teruggekaatste stralen bij een bolle spiegel zich steeds verder van elkaar verwijderen.
We zeggen dan dat de teruggekaatste stralen divergeren.
Bij een holle spiegel echter zullen de teruggekaatste stralen steeds meer naar elkaar toe komen.
We zeggen dan dat de teruggekaatste stralen convergeren.

Ter oefening maken de opgaven 187 t/m 191.
Oplossingen inzenden van de opgaven 192 t/m 198.
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26,1. Brandpunt
Valt een bundel evenwijdige stralen
evenwijdig aan de hoofdas op een holle
spiegel, dan worden deze stralen teruggekaatst naar een punt, het brandpunt of
focus genoemd (zie fig. 26,1).
Dit punt wordt aangegeven met de
letter , terwijl de afstand van tot de
spiegel gemeten langs de hoofdas, dus de
afstand , de brandpuntsafstand genaamd, wordt aangegeven met de letter .
Fig. 26,1.

Bij de bolle spiegel schijnen de teruggekaatste stralen uit een punt te komen
dat achter de spiegel ligt. Ook dit punt
heet het brandpunt.
De afstand van tot de spiegel gemeten
langs de hoofdas, heet weer de hoofdbrandpuntsafstand (zie fig. 26,2).

Bij holle spiegels is het brandpunt
reëel, het wordt gevormd door het samenkomen van werkelijk bestaande lichtstralen. Bij de bolle spiegel is het brandpunt virtueel, het ligt in de ruimte waar de
Fig. 26,2.
lichtstralen niet kunnen komen, het is het
punt, vanwaar de lichtstralen na de
terugkaatsing schijnen te komen.
Als men een bundel evenwijdige zonnestralen op een holle spiegel laat vallen, kan men in zijn
brandpunt een voorwerp bv. een stukje papier tot ontbranding brengen, bij een bolle spiegel is dit niet
mogelijk.
Uit proeven is nu gebleken dat:
Bij een holle en een bolle spiegel ligt het brandpunt midden tussen de spiegel en het middelpunt
van de spiegel.
Is de straal van de spiegel gelijk aan , dan geldt:
=

.

In fig. 26,1 en 26,2 is dus
=
.
Indien de stralen niet evenwijdig aan de hoofdas op de spiegel vallen, gaan zij eveneens na
terugkaatsing door één punt (fig. 26,3). Dit punt genaamd in fig. 26,3 heet eveneens brandpunt.
Dit punt ligt echter niet op de hoofdas, doch op een zg. bij-as.
Een bijas is een as, die wel door gaat, maar niet door het midden van de spiegel (het punt ).
Het brandpunt op de hoofdas noemt men, ter onderscheiding van de andere brandpunten die kunnen
ontstaan, indien een evenwijdige bundel stralen op de spiegel valt, het hoofdbrandpunt en de afstand
de hoofdbrandpuntsafstand.
Ditzelfde geldt weer bij de bolle spiegel.
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We bewijzen nu nog dat:
=
is (zie fig. 26,4).
is een lichtstraal die //
invalt.
Aangezien ∠ = ∠ en ∠ = ∠
(verwisselende binnenhoeken) volgt hieruit,
dat ∆
gelijkbenig is, dus
=
.

Fig. 26,3.

Fig. 26,4.

Veronderstellen we nu dat de openingshoek van de spiegel klein is. (deze
openingshoek is 2 × ∠
), dan is ook
∠
klein. Met goede benadering
kunnen we dan zeggen, dat
=
.
Hieruit volgt dan, dat
=2
of ∶
=
, dus =
.

Dit bewijs geldt voor alle stralen die // aan de
hoofdas invallen.
Dus alle evenwijdige aan de hoofdas invallende
stralen snijden elkaar na terugkaatsing in punt
zodanig, dat =
.
Zuiver wiskundig kan
nooit even groot
zijn dan
, daar dan het middelpunt van de
spiegel zou moeten zijn. Het bovenstaande
bewijs geldt dus alleen onder voorwaarde dat de
spiegelopening klein moet zijn.

Als de openingshoek te groot is, is er wel verschil in lengte te constateren.
Hierdoor gaan alle teruggekaatste stralen niet meer door één punt, doch zij snijden elkaar in
verschillende punten. Zij vormen daardoor niet meer een brandpunt, doch een verzameling van punten,
een brandvlak genaamd.
Het bewijs voor =
gaat op precies dezelfde wijze bij de bolle spiegel.
Wat de beeldvorming betreft, gedragen de holle en de bolle spiegel zich totaal verschillend.
Een holle spiegel vormt van een voorwerp een verkleind beeld, terwijl een bolle spiegel een
vergroot beeld vormt.
Het beeld, dat gevormd wordt, kan rechtstaand of omgekeerd zijn.
Indien het mogelijk is het beeld dat door een holle of bolle spiegel gevormd wordt op een
scherm op te vangen, dan noemen we het beeld reëel, is dit niet mogelijk dan heet het beeld
virtueel.
Het beeldpunt, dat bij een bepaald lichtpunt behoort, kunnen we construeren als we de gang van
twee teruggekaatste stralen kennen. Het snijpunt van die twee lichtstralen geeft het beeldpunt.
In de volgende les zullen we hier verder op wijzen.

Oplossingen inzenden van de opgaven 199 t/m 207.
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27,1 Beeldvorming bij de holle spiegel
Als constructiestralen gebruiken we twee der volgende stralen (zie fig. 27,1):
e

1.

De lichtstraal, die vanuit het lichtpunt door gaat. Deze lichtstraal valt loodrecht op de
spiegel en wordt dus langs dezelfde lijn teruggekaatst.

2e

De lichtstraal, die evenwijdig aan de hoofdas op de spiegel valt, wordt teruggekaatst door het
brandpunt .

3e.

De lichtstraal, die door het brandpunt gaat, wordt teruggekaatst evenwijdig aan de hoofdas.
In fig. 27,1 zijn de drie stralen
getekend resp:

Fig. 27,1.

1e. De straal
treft de spiegel
bij en wordt volgens
teruggekaatst.
2. De straal
wordt teruggekaatst volgens
.
3. De straal
treft de spiegel
bij en wordt // aan de
hoofdas teruggekaatst als
.
Het snijpunt van de teruggekaatste stralen is het punt .
Is
een voorwerp, dan wordt
het beeld
.

Voor de constructie hebben
we dus aan 2 van de 3 genoemde
stralen voldoende; de derde straal
kan dan altijd als controle dienen.
Bij de constructies maken we
er gebruik van dat, indien een
voorwerp loodrecht op de hoofdas staat, het beeld ook loodrecht
op de hoofdas staat.
Strikt genomen, geldt dit alleen als de openingshoek van de
Fig. 27,2.
spiegel klein is en het voorwerp
niet te groot. We behoeven dus
slechts het hoogste punt van het
voorwerp te beschouwen en vinden dan het hoogste punt van het beeld.
Ligt het voorwerp niet met zijn voetpunt op de hoofdas, dan nemen we voor de constructie van
het beeld het hoogste en het laagste punt van het voorwerp (zie fig.27,2). De stralen van
zijn vol
getekend, die van
gestippeld om de constructie duidelijke te laten uitkomen.
27,2 Spiegelformule
In fig. 27,3 is het lichtpunt op de hoofdas genomen. Een lichtstraal
wordt teruggekaatst
volgens
, waarbij gebruik is gemaakt van de regel, dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van
terugkaatsing, dus: ∠ = ∠ . Het punt op de hoofdas is het beeldpunt van .
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Nu is
de bissectrice van
hoek
. Uit de vlakke meetkunde kennen we de stelling, dat
een bissectrice de overstaande
zijde verdeelt in 2 stukken, die
zich verhouden als de aangrenzende zijden, dus:
∶
=
∶
.

Noemen we de straal
=
van de spiegel ,
de voorwerpsafstand en
de beeldafstand , dan kunnen we schrijven:
=
−
= − en:
=
−
= − .
Is de spiegelopening klein, dan
geldt verder bij benadering dat:

Fig. 27,3.

=

=

en

=

= .

Vullen we dit alles in, in
∶
=
∶
, dan vinden we:
( − ) ∶ ( − ) = ∶ of ( − ) ∶ ( − ) of:
−
=
− , dus:
+
=2 .
:

Hieruit volgt, na deling door
+

=

, dus

+ =

. De spiegelformule luidt dus:

+ = .

Veronderstellen we, dat het voorwerp in het oneindige ligt, dus = ∞, dan weten we, dat het beeld in
komt, dus = . Vullen we dit in , dan vinden we + = ; omdat = 0, is = of =
,

zoals we reeds eerder gezien hebben. Samengevat komen we dus tot de volgende belangrijke formules:
1
27,3. Vergroting

+

1

=

1

.

=

2

.
is het beeld van het voorwerp
. De verhouding
noemen we de

Fig. 27,4.

vergroting. Deze vergroting kan ook
kleiner dan 1 zijn en is dan dus een verkleining ( zie fig. 27,4).
Uit de tekening zien we, dat:
∆
≈
immers: ∠ = ∠ en:
∠
=∠
= 90°. Hieruit volgt:
:
=
∶
= ∶ of:
Vergroting

Ter oefening maken de opgaven 208 t/m 212.
Oplossingen inzenden van de opgaven 213 t/m 220.

=

= .
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28,1. Afspraken omtrent het teken van ,

,

en

1.

De voorwerpsafstand is positief als het voorwerp reëel is, dus als het voorwerp zich voor de
spiegel bevindt. Bevindt het voorwerp zich achter de spiegel, (dus een virtueel voorwerp), dan is
negatief.

2.

De beeldafstand is positief als het beeld reëel is, dus als het beeld zich voor de spiegel
bevindt. Is het beeld virtueel, dus als het zich achter de spiegel bevindt, dan is negatief.

3.

De brandpuntsafstand is positief als het brandpunt reëel is, dus als het brandpunt zich voor de
spiegel bevindt (bv. bij de holle spiegel). Bevindt het brandpunt zich achter de spiegel ( bv. bij
de bolle spiegel), dan is negatief. Het brandpunt is nu virtueel.

4.

De straal is positief als het middelpunt zich voor de spiegel bevindt (holle spiegel).
Bevindt het middelpunt zich achter de spiegel (bolle spiegel), dan is negatief.

1.
2.

De spiegelformule is niet exact; hij geldt alleen als:
de openingshoek van de spiegel klein is.
het voorwerp niet te dicht bij de spiegel staat.

Ook de vlakke spiegel kunnen we als een bolvormige spiegel beschouwen.
+ = overgaat in
De straal is in dat geval oneindig groot, zodat de formule

+ = 0, dus:

= of = ( is negatief, aangezien het beeld achter de spiegel ligt). Het beeld bevindt zich dus
even ver achter de spiegel als het voorwerp er voor.
Daar in dit geval de vergroting = = 1 is het beeld even groot als het voorwerp.
Bij de formule voor de vergroting = heeft alleen de absolute waarde van betekenis.
Een vergroting van −5 heeft geen betekenis.
Een vergroting betekent, dat de grootte van het beeld is van de grootte van het voorwerp.
Het beeld is dus 5 × zo klein als het voorwerp.
28,2. Enige constructies bij de holle spiegel

In fig. 28,1a staat het voorwerp in het oneindige, beeld in .
In fig. 28,1b staat het voorwerp
omgekeerd tussen en .

tussen oneindig en

In fig. 28,1d staat het voorwerp
oneindig.

tussen

In fig. 28,1c staat het voorwerp

. Beeld

. Beeld

reëel, verkleind en

, reëel, even groot, omgekeerd in

en . Beeld

.

reëel, vergroot, omgekeerd tussen

In fig. 28,1e staat het voorwerp
in . Een lichtstraal, die in de richting
op de spiegel valt,
wordt langs dezelfde lijn teruggekaatst.
De lichtstralen, die vanuit
op de spiegel vallen, worden evenwijdig aan deze bijas teruggekaatst. Een ander punt van het voorwerp
zal weer een andere evenwijdige bundel stralen terugkaatsen evenwijdig aan die bijas. Er ontstaat dus geen beeld.

en
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In fig. 28,1f staat het
voorwerp
tussen en de
spiegel. Het beeld
achter
de spiegel, dus virtueel rechtopstaand en vergroot.
Als voorbeeld noemen we
hiervan de scheerspiegel.
In fig. 28,1g staat het
virtueel voorwerp, dus
achter de spiegel.
We kunnen ons dit als volgt
realiseren. Een lichtstraal, die
evenwijdig aan de hoofdas
invalt, zou door gaan als de
spiegel er niet was.
Deze straal wordt nu teruggekaatst door . Een lichtstraal
door , die door zou gaan,
wordt langs dezelfde weg
teruggekaatst. Het beeld
is reëel, rechtopstaand, verkleind en bevindt zich tussen
en de spiegel.
Een dergelijk geval
kan zich voordoen als we het
voorwerp m.b.v. een vlakke
spiegel opgesteld opvangen.
Ter oefening maken de opgaven 221 t/m 226.
Oplossingen inleveren van de
opgaven 227 t/m 230.

1e.

1f.

1g.

Fig. 28,1. Van boven
naar beneden:
a: voorwerp in ∞.
b: voorwerp tussen ∞
en .
c: voorwerp in .
d: voorwerp tussen
en .
e: voorwerp in .
f: voorwerp tussen
en spiegel.
g: virtueel voorwerp.
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29,1. Beeldvorming bij de bolle spiegel
Bij de bolle spiegel geldt
eveneens de formule + = .

Fig. 29,1.

Fig. 29,2.

We rekenen hierbij alle afstanden
voor de spiegel positief en alle
afstanden achter de spiegel negatief.
In les 26, fig. 26,2 hebben we
gezien dat lichtstralen, die evenwijdig aan de hoofdas invallen,
teruggekaatst worden in één richting alsof zij uit het brandpunt
kwamen. Het verlengde van de
teruggekaatste lichtstraal gaat dus
door .
Zo kunnen we omgekeerd
zeggen dat een lichtstraal waarvan het
verlengde door gaat, na terugkaatsing
evenwijdig aan de hoofdas loopt.
(fig. 29,1).
Gaat van een lichtstraal het verlengde
door , dan zal deze lichtstraal langs
dezelfde lijn in tegengestelde richting
teruggekaatst worden (fig. 29,2).
De beeldvorming gaat analoog
aan die bij de holle spiegel.
We gebruiken dus dezelfde stralen om de
constructie van het beeld te verkrijgen
(fig. 29,3). Het beeld is virtueel verkleind
en rechtop. Dat het beeld virtueel is, wil
zeggen, dat het niet op een scherm op te
vangen is.

We kunnen het beeld wel zien.
Als voorbeeld hiervan noemen
we de autospiegel. Hierin wordt
een verkleind beeld gevormd van
een achter ons rijdende auto.
Van een reëel voorwerp kan bij
Fig. 29,3.
een bolle spiegel geen reëel beeld
worden gevormd.
De bolle spiegel werkt divergerend (de teruggekaatste stralen lopen steeds verder uit elkaar). De lineaire vergroting is evenals bij
de holle spiegel gegeven door = . Voor en nemen we de absolute waarde.
Is bij een vraagstuk de vergroting gegeven, dan zijn er in het algemeen twee oplossingen mogelijk.
Immers: nemen we als vergroting 4 en als brandpuntsafstand 20 cm, dan is het mogelijk, dat:
= 4 of = −4. We zullen dit voor een holle spiegel laten zien.
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We vinden dus:
1e.
= = 4, zodat
2e.

=

=

, dus

=

= −4, zodat

=

, dus

= 4 . Nu is dan
of

+ =

= 20 zodat

= −4. Nu is

= 20, zodat

+ = =

= 25

+ =

= 15

;

en

We vinden:
als positief is, dan is het beeld omgekeerd.

en

=

= 100

of:

= 60

of:
.

.

als negatief is, dan is het beeld rechtopstaand.
Ook bij de bolle spiegel vinden we twee oplossingen als de vergroting gegeven is. Nemen we
hetzelfde getallenvoorbeeld als hierboven, dan geldt:
als = +4; = −20
(bij een bolle spiegel negatief). = = 4 of:
= 4 , dus

+ =

als = −4 en = −20
= −15 en = +60.
Weer geldt: als

. Hieruit volgt

= −25 en

, dan = −4, dus

= −100.

= −4 en

+ =

. waaruit volgt:

positief is, dan is het beeld omgekeerd.

als negatief is, dan is het beeld rechtopstaand.
Zouden we de lichtstralen na terugkaatsing op een holle of bolle spiegel weer op een holle of
bolle spiegel opvangen, dan zal het beeld dat door de eerste spiegel gevormd wordt, als voorwerp voor
de tweede spiegel fungeren. Er kan dan weer een vergroting optreden. Wordt het voorwerp nu door
verschillende spiegels resp. weer opgevangen en teruggekaatst, dan geldt voor de uiteindelijke
vergroting de volgende formule:
= × × × ……

Voorbeeld: Stel = 4;
= 3;
= 5. Dit wil zeggen, dat het eerste beeld 4 × zo groot is als het
voorwerp. De tweede spiegel vergroot dit beeld nog eens 3 × en de derde spiegel het tweede beeld nog
eens 5 ×. Dan is de totale vergroting = 4 × 3 × 5 = 60.
29,2. Sferische aberratie

De voorwaarde voor de formule

+ =

geldt alleen als voldaan is aan de voorwaarde, dat de

spiegelopening klein is. Is hieraan niet voldaan, dan gaan lichtstralen van een punt uitgaande na de
terugkaatsing niet meer door een punt. Deze afwijking heet de sferische aberratie.
Deze afwijking is weg te werken door het invoeren van een diafragma (kleine opening om de
stralen door te laten). Dit diafragma houdt de randstralen tegen, waardoor weer praktisch aan de
voorwaarde kleine spiegelopening wordt voldaan. Een nadeel hiervan is dat het beeld, dat gevormd
wordt veel van zijn lichtsterkte verliest. Een andere methode om de sferische aberratie kwijt te raken is
te verkrijgen door de spiegel niet bolvormig te slijpen. Het beeld blijft nu lichtsterk. Het is echter een
dure methode.

Ter oefening maken de opgaven 231 t/m 235.
Oplossingen inzenden van de opgaven 236 t/m 240.
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30,1. Lichtbreking
Een lichtstraal, die door glas of water
gaat, ondervindt op het grondvlak breking.
In fig. 30,1 is een lichtstraal getekend, die
onder een hoek met de normaal in het
wateroppervlak treedt. Op de scheiding tussen lucht en water vertoont de lichtstraal een
knik, de lichtstraal wordt hier gebroken.
De hoek heet de invalshoek. De hoek
tussen de lichtstraal in het water en de
normaal heet de brekingshoek. Deze hoek
Fig. 30,1.
stelt men gewoonlijk voor door de letter van
refractie (refractie = breking).
Gaat een lichtstraal van lucht naar water,
dan breekt de lichtstraal naar de normaal toe, d.w.z.: < .
Is de invalshoek gelijk aan nul, dus valt de lichtstraal loodrecht op het wateroppervlak, dan
treedt geen breking op, dus:
Bij loodrechte inval gaat een lichtstraal ongebroken door.
Gaat een lichtstraal in omgekeerde zin, dus vanuit het water naar de lucht, dan breekt de
lichtstraal van de normaal af, dus < .

De breking en de terugkaatsing, die aan een grensvlak optreden, veroorzaken beide een
verandering in de richting van een lichtstraal. Daardoor krijgt men het voorwerp op een andere plaats
te zien dan waar het in werkelijkheid is. Bij een spiegel ziet men het voorwerp achter de spiegel,
terwijl het voorwerp zich ervoor bevindt. Onder water ziet men een voorwerp hoger dan het in
werkelijkheid is.
Hoeveel dit voorwerp hoger ligt, is afhankelijk van de plaats waar het oog zich bevindt. (fig. 30,2.)
Het oog is op drie
verschillende plaatsen
getekend:
,
zijn de
beelden die het oog
resp. van het voorwerp ziet.
Ten gevolge van
de lichtbreking lijkt
een in het water staande stok gebroken (fig.
30,3). Elk der punten
van de stok, dat onder
water ligt, lijkt hoger
te liggen, waardoor
Fig. 30, 2. is het voorwerp.
men de stok ziet zoals
in fig. 30,3 getekend
is. Ten gevolge van de straalbreking ziet men een ster hoger aan de hemel dan hij in werkelijkheid is.
dit komt omdat de dichtheid van de lucht naar de aarde toe geleidelijk toeneemt, waardoor de
invallende lichtstralen gebroken worden.
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30,2. Wetten van Snellius
De Nederlandse natuurkundige
Snellius ontdekte de navolgende
wetten, die naar hem de wetten van
Snellius zijn genoemd.
1e. De invallende straal; de normaal
en de gebroken straal liggen in
een plat vlak.
2e. De sinus van de hoek van inval
gedeeld door de sinus van de
hoek van breking is voor iedere
twee tussenstoffen een bepaald
getal.

Fig. 30,3.

Dit getal, dat aangegeven wordt door de letter
sin
= .
Dus geldt:
sin

heet de brekingsindex.

Bij de overgang van lucht naar glas bv. is de brekingsindex , dus:
n
n
n
lucht → glas . Zo is: lucht → water en: water → glas .
n
n
Verder is: glas → lucht ; water → lucht .
Algemeen geldt:
De brekingsindex van een stof naar een stof
n
van stof naar stof . In formulevorm:
I→

is de omgekeerde waarde van de brekingsindex
→

Als men spreekt van de brekingsindex van glas bedoelt men daarmee steeds de brekingsindex van
lucht naar glas en niet van glas naar lucht. Ook bij andere stoffen heeft de gegeven brekingsindex
steeds betrekking op de overgang van lucht naar die stof. In de navolgende tabel zijn de
brekingsindices van enkele stoffen gegeven.
ether
alcohol
diamant
glas

1,4
1,4
2,4
1,6

kwarts
ooglens
ijs
water

1,5
1,4
1,3
1,3

We komen nu nog tot de volgende belangrijke regels:
Bij een brekingsindex groter dan 1 ontstaat een breking naar de normaal toe; men zegt dan, dat
de tweede stof optisch dichter is dan de eerste stof. Is < 1 dan heeft men een breking van de
normaal af; men zegt dan, dat de tweede stof optisch minder dicht is dan de eerste.
Ter oefening maken de opgaven 241 t/m 245.
Oplossingen inzenden van de opgaven 246 t/m 250.
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31,1. Breking en terugkaatsing bij een vlakke plaat

fig. 31,1.

In fig. 31,1 is de weg getekend
van een lichtstraal door een glazen
plaat met evenwijdige zijvlakken.
De uit de glasplaat tredende
straal ligt niet in het verlengde van de
invallende straal, maar is evenwijdig
aan zichzelf verschoven.
De grootte van de verschuiving is
afhankelijk van de dikte van de glasplaat en van de hoek, waaronder de
lichtstraal invalt. Een voorwerp dat
men door een glazen ruit bekijkt, ziet
men dus op een ietwat andere plaats
dan waar het zich in werkelijkheid
bevindt. In fig. 31,1 geldt dat:
=

volgt:

×

=

. Hieruit

=

= × = 1. Nu is: ∠ = ∠ .
(2 // lijnen gesneden door een

derde), zodat:
of:

×

=1

= 1. Hieruit volgt:

sin = sin , dus: = .
Hiermee is dus bewezen dat de invallende straal evenwijdig is met de
uittredende straal.
Een voorwerp, dat men door een
glazen ruit bekijkt, ziet men bij nadere
beschouwing gewoonlijk meer dan
één keer. Ook bij een spiegel is dit het
geval. Een van de beelden is veel
lichtsterker dan de andere beelden.
De andere lichtzwakkere beelden zijn
ontstaan door herhaalde terugkaatsing
tussen voor- en achterkant van de ruit
of de spiegel (fig. 31,2 en fig. 31,3.)
De verschillende beelden die
Fig. 31,2. Herhaalde terugkaatsing tegen
door herhaalde terugkaatsing tussen
voor- en achterkant bij een spiegel.
voor- en achterkant van een spiegel en
een ruit ontstaan, krijgt men pas goed
te zien bij een dikke spiegel of glasruit en als men scheef door het glas kijkt.
Verder dient het voorwerp waar we naar kijken dun of klein te zijn of spits toe te lopen, daar
anders de verschillende beelden, die gevormd worden, elkaar te veel bedekken.
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Als een lichtstraal loodrecht op een
spiegel of een glazen ruit valt, zal er geen
verschuiving optreden.
Kijken we dus naar een voorwerp dat
zich loodrecht op de spiegel of de ruit bevindt,
dan zullen we dus het optreden van meerdere
beelden niet zien.
31, 2. Totale terugkaatsing

Fig. 31,3. Herhaalde terugkaatsing tegen
voor- en achterkant bij een glazen ruit.

Komt een lichtstraal uit een optisch
dichtere - aan het grensvlak van een optisch
minder dichte stof, dan breekt de lichtstraal
van de normaal af. De hoek van breking is dus
groter dan de hoek van inval.
De brekingshoek kan op een bepaald
moment 90° worden, terwijl de invalshoek
dan kleiner dan 90° is.
Er treedt dan geen breking op.
De hoek van inval, die zo groot is, dat
de gebroken straal juist langs het grensvlak
zou scheren, heet de grenshoek .
Dan is: ∠ = 90°.
De formule
= (waarbij < 1)

gaat dan over in:
of:

sin

°

=

= .

Wordt de invalshoek groter dan de
grenshoek, dan zullen de lichtstralen aan het
grensvlak teruggekaatst worden.
Fig. 31,4.
Dit verschijnsel heet totale terugkaatsing of
totale reflectie (zie fig. 31,4).
De brekingsindex voor water naar lucht is , zodat voor de grenshoek geldt: sin = , waaruit
volgt: = 48°.
De brekingsindex voor glas naar lucht is . Voor de grenshoek geldt dan: sin = .
Hieruit volgt: = 42°.
We komen nu tot de volgende belangrijke conclusie:
Totale terugkaatsing treedt alleen op bij overgang van een optisch dichtere stof naar een optisch
minder dichte stof, terwijl bovendien de hoek van inval gelijk is of groter dan de grenshoek.
In de volgende les zullen we enige toepassingen van de totale reflectie behandelen.

Ter oefening maken de opgaven 251 t/m 255.
Oplossingen inzenden van de opgaven 256 t/m 260.
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32,1. Toepassingen van de totale terugkaatsing
In een periscoop maakt men gebruik
van totaal reflecterende prisma’s met doorsneden, die gelijkbenige rechthoekige driehoeken zijn (fig. 32,1).
De lichtstralen die onder een hoek van 45° op
de schuine vlakken invallen, worden totaal
teruggekaatst. De grenshoek voor glas immers
bedroeg 42°.
Met twee spiegels, die onder een hoek
van 45° opgesteld worden, zou men ook een
periscoop kunnen maken. De lichtstralen zouden dan dezelfde gang hebben als die bij de
prisma’s. Door de herhaalde terugkaatsing in
de spiegels krijgt men echter een minder
scherp beeld dan bij de prisma’s.

Fig. 32,1.

Een prisma wordt bv. ook gebruikt
om in een projectielamp een verticale lichtbundel in een horizontale te doen veranderen .
in fig. 32,2 is de stralengang getekend. In deze stand wordt het prisma gebruikt
als omkeringsprisma (bv. voor de lens
geplaatst van een projectielamp).
Het beeld dat anders omgekeerd op
het scherm zou komen, wordt nu door
het prisma rechtop gezet.

In een waterstraal worden lichtstralen verscheidene malen teruggeFig. 32,2.
kaatst. Dit lichteffect wordt vaak
benut bij fonteinen.
Een diamant, die in briljantvorm geslepen is, dankt zijn schittering aan herhaalde totale terugkaatsing.
Door de grote brekingsindex van diamant is de grenshoek klein. Hierdoor wordt elke lichtstraal aan
verscheidene grensvlakken totaal teruggekaatst. Diamanten worden meestal dusdanig geslepen, dat
een aan de bovenkant invallende lichtstraal alleen maar aan de bovenkant kan uittreden.
23,2. Breking door een prisma
In fig. 32,3 is een driezijdig glazen prisma getekend. De hoek, die de zijvlakken
met
elkaar maken, heet de brekende hoek van het prisma, dit is dus ∠ . De ribbe van het prisma, die in
loodrecht op het vlak van tekening staat, heet de brekende ribbe. De lichtstraal
wordt bij gebroken naar de normaal
toe en gaat door het prisma volgens
. Bij breekt de lichtstraal van de
normaal
af en vervolgt zijn weg volgens
. Het oog zal de lichtstraal dus bij waarnemen alsof
het uit komt.
De hoek, die gevormd wordt door de invallende straal en de uiteindelijk uittredende straal heet de
deviatiehoek of kortweg de deviatie. Dit is dus in fig. 32,3 de hoek
aangegeven door ∠ .
Als ∠ minimaal is, dan spreekt men van minimale deviatie of minimum deviatie.
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Dit gebeurt als de straal die het prisma
doorloopt, evenwijdig met het grondvlak loopt.
Dit is in fig. 32,4 getekend.
De lichtstraal in het prisma snijdt een
gelijkbenige driehoek af. De minimum deviatie is aangegeven door de
hoek
.
Veronderstellen we dat de brekingshoek van het materiaal waaruit
het prisma bestaat gelijk is aan , dan
.
geldt: =

Nu is: ∠
=∠
en daar:
∠
=∠
= 90°, volgt hieruit
dat: ∠
=∠
, dus: ∠ = ∠ .

Fig. 32,3.

Daar

hieruit:
×

=

en

=

= 1 en daar

vinden we:
= 1, dus:

=

volgt

=

,

.

Daar ∠
de buitenhoek is van
∆
, is:
∠
=∠
+∠
. Maar:
∠
= − en ∠
=
= − , zodat: ∠
=
= ( − )+( − )=
= ( + ) − ( + ).

Fig. 32,4.

Verder is + = 180° − ∠ .
In vierhoek
zijn ∠
en ∠
ieder 90°, zodat: ∠ + ∠ = 180°
of ∠ = 180° − ∠ , zodat: ∠ = + en daar = is
=½∠ .
Voor de hoek
vinden we nu: ∠
= ( + ) − ∠ en daar = is ∠
= 2 − ∠ of:
= ½ (∠
+ ∠ ).
Vullen we de waarden voor en in, in de formule =
,
terwijl we de hoektekens weglaten, dan vinden we de volgende betrekking: ½
sin ½(
+ )
=
.
sin ½
Voor prisma’s met zeer kleine brekende hoek mogen we de sinussen vervangen door de hoeken,
mits deze in radialen zijn uitgedrukt. Dit geeft:

of:

=

½(

½

)

=

= ( − 1) .

De waarde ( − 1) heet het brekend vermogen.

Oplossingen inzenden van opgaven 261 t/m 263.
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33,1. Kleurschifting of dispersie
In fig. 33,1 is een lichtstraal
getekend, die op een prisma valt.
De lichtstraal wordt bij door een
nauwe lichtspleet doorgelaten.
Was het prisma niet aanwezig, dan
zou het licht bij op het scherm
vallen als wit licht.
Na breking door het prisma valt
het licht bij op het scherm. Het licht
bestaat nu uit een band van kleuren.
Een dergelijke kleurenband heet
Fig. 33,1.
een spectrum. In het bij gevormde
spectrum kan men de kleuren rood,
oranje, geel, groen, blauw en violet onderscheiden. Deze kleuren zijn ontstaan uit het witte licht, dat
bij uit de spleet is gekomen.
Wit licht is een verzameling van vele gekleurde lichtstralen.
Werken de kleuren van het spectrum tegelijkertijd op het oog in, dan krijgt ons oog de indruk
van wit licht.
Bij breking van het licht gaan de verschillende kleuren, die voor de breking dezelfde weg
volgen, uit elkaar. Dit komt, omdat de brekingsindex voor de verschillende kleuren verschillend is.
Zo is bv. bij breking van lucht naar glas de brekingsindex voor rood licht 1,526, voor geel licht
1,530, voor groen licht 1,533, voor blauw licht 1,538 en voor violet licht 1,544.
De waarde, die voor de brekingsindex voor glas als 1,5 gegeven wordt, is dus een gemiddelde
waarde van deze brekingsindices. Deze waarde is tevens afgerond. Als men een gedeelte van het
spectrum d.w.z. een der kleuren van het spectrum, bv. de kleur groen door een spleet van een scherm
laat gaan en daarna weer op een prisma laat vallen, treedt er in dit tweede prisma weer deviatie op.
Er ontstaat echter geen kleurschifting meer (fig. 33,2). Na eenmaal kleurschifting is het licht niet meer
te ontleden. Het licht, dat niet verder kan worden ontleed heet monochromatisch licht.
In plaats van over kleurschifting spreekt men ook wel over dispersie.

Fig. 33,2.
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33,2. Kleuren
Wit licht kan ontstaan bv. door menging van alle spectrale kleuren. Het is echter ook mogelijk
wit licht te verkrijgen door twee uitgezochte kleuren met elkaar te vermengen.
Mengt men bv. rood en groen met elkaar, dan verkrijgt men eveneens wit licht. Wit licht
ontstaat ook als men bv. geel en blauw licht met elkaar vermengt.
Kleuren, die tezamen de indruk van wit licht teweeg brengen, heten complementaire kleuren.
Zien we een voorwerp bv. als rood, dan komt dit doordat van het op het voorwerp vallende witte
licht slechts een gedeelte wordt teruggekaatst; dit teruggekaatste licht maakt op ons oog de indruk van
rood licht. Vallen er op dit voorwerp geen rode stralen, dan kan dit voorwerp in het geheel geen stralen
terugkaatsen. Het maakt dan op ons oog de indruk alsof het zwart is.
(bij het mengen van verf, bv. gele en blauwe verf, ontstaat een groene kleur. Dit komt, doordat
de kleurkorrels het licht niet alleen terugkaatsen, maar ook ten dele doorlaten. Gele kleurkorrels bv.
laten behalve geel, ook wat groen licht door.
In het mengsel van de twee soorten kleurkorrels geel en blauw, gaat het gele plus groene licht,
dat door een gele kleurkorrel is doorgelaten, daarna door een blauwe kleurkorrel. Hierin wordt het geel
geabsorbeerd, doch het groen doorgelaten. Daardoor is het uittredende licht groen van kleur.)
Als men een bundel wit licht eerst door een rood glaasje laat gaan en daarna op een prisma laat
vallen, dan neemt men op het scherm achter het prisma niet alleen rood licht waar, maar ook nog wat
geel, blauw en violet.
Het licht, dat door het rode glaasje wordt doorgelaten, is dus niet monochromatisch.
Geel licht, dat ontstaat als men wit licht door een geel glaasje laat vallen is evenmin monochromatisch. Bijna het gehele kleurenspectrum is nog aanwezig. Het gele filter heeft uit het witte licht een
gedeelte geabsorbeerd, nl. van het blauwe en violette licht vrijwel alles, van de andere kleuren minder
en van het geel het minste.
Hierdoor maakt het mengsel van kleuren, dat door het “geelfilter” wordt doorgelaten, op ons
oog de indruk van geel.

Oplossingen inzenden van de opgaven 264 t/m 265.
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34,1. Lenzen
Een lens is een doorzichtig lichaam, meestal van glas dat begrensd wordt door bolvormige,
vlakke of holvormige vlakken. Men onderscheidt verschillende soorten lenzen, die in 2 groepen
worden onderverdeeld.
1e.

De lenzen, die in het midden dikker zijn aan de randen. Dit zijn de bolle of convexe lenzen.
Hierin onderscheiden we weer drie soorten, nl:
a. Zijn de beide grensvlakken bol, dan is de lens dubbelbol of biconvex (fig. 34,1a).
b. Is een der grensvlakken bol en het andere grensvlak plat, dan is de lens platbol of
planoconvex (fig. 34,1b).
c. Is een der grensvlakken bol en het andere hol, dan is de lens hol-bol of concaaf-convex
(fig. 34,1c).
2e. De lenzen, die aan de
randen dikker zijn dan
in het midden. Dit
zijn de holle of
concave lenzen.
Hierin onderscheiden
we weer drie soorten:

a

b

c

d

e

f

Fig. 34,1. Zes soorten lenzen. a: dubbelbol; b: platbol; c: holbol
d: dubbelhol; e: plathol; f: bolhol.

a. Zijn de beide grensvlakken bol, dan is de
lens dubbelhol of biconcaaf (fig. 34,1d).
b. Is een der grensvlakken
hol en het andere grensvlak plat, dan is de lens
plathol of planoconcaaf
(fig. 43,1e).

c. Is een der grensvlakken hol en het andere bol, dan is de lens bolhol
of convex-concaaf (fig. 34,1f).

Fig. 34,2. Elke lens heeft een hoofdas, twee krommingsmiddelpunten
kromtestralen en .

en

en twee
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In fig. 34,2 zijn een biconvexe en een biconcave lens getekend.
en
zijn de middelpunten
van de bolvormige grensvlakken, en de stralen. De verbindingslijn
van de twee middelpunten heet de hoofdas. De bolle en de holle lenzen gedragen zich t.o.v. een opvallende bundel evenwijdige lichtstralen principieel verschillend. Bij de bolle lens gaan de uittredende lichtstralen naar
elkaar toe (fig. 34,3a); bij een holle lens gaan ze steeds verder uit elkaar (fig. 34,3b).
Het snijpunt van de uittredende stralen bij de bolle lens is het punt . Dit punt heet het brandpunt of
focus van de lens.
De bundel stralen, die uit de bolle lens komt, gaat dus naar één punt toe. We noemen zo’n
bundel een convergente bundel. De bolle lens convergeert, men zegt ook wel: de bolle lens is een
convergente lens.

a.

b.

Fig. 34,3. a: Convergerende werking van een bolle lens. b: Divergerende
werking van een holle lens.
Bij holle lenzen worden de opvallende evenwijdige stralen zodanig gebroken dat zij na uittreden
van de lens uit elkaar gaan (fig. 34,3b). We zeggen dan, dat de uittredende bundel divergeert.
Een holle lens heeft dus een divergerende werking. De holle lens noemen we ook wel een divergente
lens. Het snijpunt van de verlengden van de uittredende stralen bij de divergente lenzen noemt men
weer het brandpunt (zie fig. 34,3b).
Bij de bolle lens gaan dus de gebroken stralen door het brandpunt, terwijl bij de holle lens de
stralen als het ware uit het brandpunt komen.
Bij een brandglas, d.i. een bolle lens, concentreren de opvallende evenwijdige zonnestralen zich
na breking door de lens in het brandpunt, waar zij dan een voorwerp kunnen doen ontbranden.
Keren we de lens om, zodat het licht nu op dat grensvlak binnentreedt, waar het eerst uittrad, dan
convergeert de bundel eveneens. Ook dit snijpunt van stralen heet brandpunt of focus.

a.
Fig. 34,4.

Oplossingen inzenden van de opgaven 266 t/m 268.

b.

Een lens heeft dus
twee brandpunten.
De afstand
van het brandpunt
tot de lens heet de
brandpuntsafstand.
Deze afstand is
voor beide brandpunten even groot
(zie fig. 34,4).
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35,1. Lenzen (vervolg)

Bij bolle lenzen is
de aanwezigheid van
een brandpunt gemakkelijk aan te tonen.
We zeggen dan, dat
dit brandpunt reëel is.
a.
Fig. 35,1.

b.

Bij holle lenzen is het
brandpunt niet op een
scherm te vangen.

Zo’n brandpunt noemen we virtueel.
Holle lenzen bezitten evenals de bolle lenzen twee brandpunten. Deze beide brandpunten, die
aan weerszijde van de lens liggen, liggen op gelijke afstand van de lens (fig. 35,1).
We kunnen de begrippen reëel en virtueel brandpunt ook anders realiseren. We zeggen dan:
Het reële brandpunt ligt achter de lens, dus aan de kant waar de lichtstralen na de breking naar
toe gaan.
Het virtuele brandpunt ligt voor de lens, dus aan de kant waar de lichtstralen vandaan komen.
In het geval van het reële brandpunt noemt men de brandpuntsafstand positief, bij een virtueel
brandpunt is de brandpuntsafstand negatief.
De brandpuntsafstand wordt aangegeven met de letter .
Is bv. gegeven, dat de brandpuntsafstand van de lens +6
bedraagt, dan is dit een convergerende lens. in het geval van een divergerende lens is bv. = −8
.

De convergerende- of divergerende werking van een lens is sterker naarmate de brandpunten
dichter bij de lens liggen, dus naarmate de brandpuntsafstand kleiner is.
De sterkte van een lens wordt uitgedrukt in dioptrieën.
Daar de sterkte van de lens groter wordt naarmate kleiner wordt, geldt dus dat bij een brandpuntsafstand van meter de sterkte van de lens dioptrieën bedraagt.

Fig. 35,2.
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De sterkte van een lens is afhankelijk van de glassoort waarvan de lens gemaakt is en van de
kromtestralen van de lens. Dus feitelijk afhankelijk van de bolling van de grensvlakken.
Beschouwen we twee platbolle lenzen van dezelfde glassoort, dan zal de brandpuntsafstand het
kleinste zijn bij de lens met de kleinste kromtestraal. De sterkte van deze lens met de kleinste
kromtestraal zal dan het grootst zijn (zie fig. 35,2).
35,2. Optisch middelpunt
Het is gebruikelijk de lenzen
voor te stellen door een rechte lijn,
m.a.w. men verwaarloost de dikte van
de lens t.o.v. de afmetingen van de
lens. De lijn, waarop de brandpunten
zich bevinden, noemen we de hoofdas. De hoofdas staat loodrecht op de
lijn, die de lens voorstelt (fig. 35,3).
Het snijpunt van de hoofdas met
de lijn, die de lens voorstelt, aangegeven met de letter , heet het optisch
middelpunt van de lens.
Nu geldt de volgende regel:
Alle stralen die door het optisch
middelpunt van een lens gaan, gaan
ongebroken door de lens.
In fig. 35,4 zijn twee lenzen
getekend. Het punt is weer het

Fig. 35,3.

a.

b.

Fig.35,4.
optisch middelpunt. In deze figuur is een bundel scheef op de lens vallende lichtstralen getekend.
Ook van deze bundel is er een straal die ongebroken doorgaat. We hebben reeds gezien, dat de lijn, die
loodrecht op de beide grensoppervlakken staat, de hoofdas genoemd wordt. Alle andere lijnen, die
door het optisch middelpunt gaan, heten bijas. Het brandpunt dat op de hoofdas ligt, heet hoofdbrandpuntsafstand. Het hoofdbrandpunt wordt zo met deze naam aangegeven ter onderscheiding van de
brandpunten op de bijassen.
Stellen we een lens voor door een lijntje, dan geven we met een + -teken boven het lijntje aan,
dat men met een bolle lens te doen heeft.
Een − -teken boven de lens geeft aan dat de lens hol is.
Oplossingen inzenden van de opgaven 269 t/m 272.

R.T.
Natuurkunde. Les 36

Nadruk verboden 71

36,1. Constructiestralen
Men heeft bij het construeren van een beeld door een lens de beschikking over drie
constructiestralen, namelijk:
1. Een lichtstraal door het optisch middelpunt van een lens gaat ongebroken door de lens.
2. Een lichtstraal, die evenwijdig aan de hoofdas invalt, wordt gebroken door het brandpunt.
3. Een lichtstraal, die door het brandpunt van de lens gaat, treedt na breking evenwijdig aan de
hoofdas uit.
Van deze constructiestralen behoeven we er slechts twee te gebruiken.
Het snijpunt van de uittredende stralen bepaalt de ligging van het beeldpunt. De derde constructiestraal
kunnen we eventueel ter controle gebruiken.

Fig. 36.1.

a.

b.

In 36,1 zijn voor een bolle en een holle lens drie constructiestralen getekend. De lichtstralen komen uit
een lichtpunt en vormen een beeldpunt .
Meestal gebruikt men als lichtbron niet een enkel lichtend punt, doch een lichtend voorwerp.
Men construeert dan van bv. twee punten van het voorwerp het beeldpunt om het beeld te vinden.
De verzameling van alle beeldpunten vormt het beeld. Het is meestal voldoende om het beeld te
vinden door het hoogste en het laagste punt van het voorwerp te nemen en hiervan de beeldpunten te
construeren.

a.
Fig. 36,2

b.
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In fig. 36,2 is de stralengang getekend van een voorwerp
, bij een positieve en een negatieve
lens, voor de constructie van het beeld
. In fig. 36,2 is tevens een stralenbundel getekend.
Deze bundel gaat uit van het punt , wordt door de lens gebroken en vormt daarna het punt .
Een bolle lens maakt van de divergerende bundel uit een convergerende bundel naar , een holle
lens maakt de divergerende bundel nog sterker divergerend, zodat deze uit het punt
schijnt te
komen.
Staat het voorwerp loodrecht op de hoofdas, dan staat het beeld ook loodrecht op de hoofdas.
Van deze eigenschap maken we gebruik als we het beeld moeten construeren van een lichtpunt dat
op de hoofdas ligt (fig. 36,3).

a.

b.

Fig. 36,3.

Fig. 36,4.
We kunnen de drie constructiestralen dan niet gebruiken, daar zij alle drie samenvallen en dus
geen snijpunt vormen. We nemen dan een voorwerp aan loodrecht op de hoofdas en noemen dit
.
Van het lichtpunt construeren we het beeldpunt en laten vanuit dit punt een loodlijn op de hoofdas neer. Het snijpunt van deze loodlijn met de hoofdas geeft het punt , dat het beeldpunt is van .
In alle voorgaande constructies vormde een negatieve lens altijd een virtueel beeld, terwijl een positieve lens altijd een reëel beeld vormde.
Dit laatste is echter niet altijd het geval. Als we bijvoorbeeld een voorwerp dicht bij een bolle
lens plaatsen en wel binnen brandpuntsafstand, dan krijgen we geen reëel beeld, doch een virtueel
vergroot rechtopstaand beeld (zie fig. 36,4). De bolle lens gebruiken we in dit geval als loep.

Oplossingen inzenden van de opgaven 273 t/m 274.

R.T.
Natuurkunde. Les 37

Nadruk verboden 73

37,1 Afleiding van de lenzenformule
We beschouwen de stralengang door een bolle lens
(fig. 37,1).
Uit deze figuur lezen we af, dat
∆
≈ ∆
.
Uit de gelijkvormigheid van
deze beide driehoeken volgt, dat:
∶
=
∶
. Noemen
we 0 de voorwerpsafstand en
a.
0 de beeldafstand , dan is:
:
=
∶
= ∶ . (1)
Fig. 37,1.
Verder is ∆
≈ ∆
,
zodat daar verder
=
,
daaruit volgt:
∶
=
∶
= ∶ ( − ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).
Hierin is
de brandpuntsafstand = .
De linkerleden van de beide evenredigheden (1) en (2) zijn gelijk zodat:
∶ = ∶ ( − ).
Voor de evenredigheid geldt: het product der binnenste termen is gelijk aan het product der
buitenste, zodat
=
−
of na deling door
= − , of in andere volgorde geschreven:
+

b.
Fig. 37,2.

= .

Voor de holle lens bekijken
we fig.37,2. Daarin is:
∆
≈∆
, dus:
∶
=
∶
= ∶ . . . . . . . . . . . (1)
en ∆
≈∆
en daar
=
is:
∶
=
∶
: ( − ). . . . . . . . .(2)
De linkerleden van de evenredigheden
(1) en (2) zijn gelijk, dus geldt:
∶ = ∶ ( − ).
Hieruit volgt:
= ( − ) of na deling
door
:
= − of in andere volgorde:
− =− .

Zo kunnen we voor ieder verschillend geval een verschillende formule afleiden, afhankelijk van de
soort van lens, de plaats van het lichtpunt enz.
We kunnen echter volstaan met een enkele formule, mits we een aantal afspraken maken
omtrent het teken van , en .
We onthouden de formule:
1 1 1
+ =
En maken de volgende afspraken.
1.

De voorwerpsafstand is positief als het voorwerp reëel is. dus als het voorwerp zich voor de
lens bevindt. Is het voorwerp virtueel, dus bevindt het zich achter de lens, dan is negatief.
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De beeldafstand is positief, als het beeld reëel is, dus als het beeld zich achter de lens bevindt,
d.w.z. aan de kant waar de lichtstralen na de breking naar toe gaan. De beeldafstand is
negatief, als het beeld virtueel is, m.a.w.: het beeld ligt voor de lens.
De brandpuntsafstand is positief, als het brandpunt reëel is, dus als het brandpunt zich achter
de lens bevindt. De brandpuntsafstand is negatief als het brandpunt voor de lens ligt.

37,2. Vergroting
Onder de vergroting verstaan we de verhouding tussen de lengten van het beeld en van het
voorwerp.
Zo is in fig. 37,1 en in fig. 37,2 de vergroting gelijk aan
Aangezien ∆
≈∆
is
∶
= ∶ of:

.

= .

De waarde dient altijd positief te zijn; een negatieve vergroting heeft geen betekenis.
Bij de vergroting rekenen we dus alleen met de grootten van en , dus niet met het teken, die deze
eventueel bezitten.
We beschouwen dus van de breuk alleen de absolute waarde. Stellen we de vergroting voor
met de letter , dan geldt:
=| |

Indien kleiner is dan , dan is de vergroting een getal kleiner dan 1, m.a.w. het beeld is kleiner dan
het voorwerp. We dienen dan eigenlijk te spreken over een verkleining.
Voorbeeld: Waar moet men een voorwerp plaatsen om een beeld van dit voorwerp te verkrijgen dat 3
maal zo groot is?
Oplossing: Uit
= 3 volgt, dat er door de absoluutstrepen twee mogelijkheden zijn, namelijk:
= +3 en = −3 .
Uit = 3 volgt m.b.v. de formule + = ,
+
= of:
3 = 4 zodat

=

.

Indien we dus het voorwerp op van de brandpuntsafstand van de lens opstellen, vinden we
een driemaal vergroot beeld. Aangezien in dit geval in ieder geval positief is, is ook positief.
Het bovenstaande geldt dus voor een positieve lens.
Uit

= −3 volgt m.b.v.

+

= ,

−

=

of:

=

of:

=

.

Daar wederom een positief getal is, immers we hebben de absolute waarde van de vergroting
reeds gesplitst in een positief en een negatief getal, is ook positief. Deze oplossing geldt dus
eveneens voor een positieve lens.
We vinden dus twee oplossingen voor het gestelde probleem. In het eerste geval liggen het
voorwerp en het beeld aan verschillende kanten van de lens; in het tweede geval liggen voorwerp en
beeld aan dezelfde kant van de lens.

Oplossingen inzenden van de opgaven 275 t/m 276.
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38,1. Beeldvorming bij bolle lenzen
We hebben reeds geleerd dat een
lichtstraal door het optisch middelpunt
ongebroken doorgaat.
Een lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas gaat
na breking door het brandpunt aan de kant van
het uittredende licht. Dit volgt ook uit de
formule: + = , immers indien een licht-

straal // aan de hoofdas binnenvalt, kunnen
we veronderstellen dat het lichtpunt in het
oneindige staat, dus = ∞.
Hieruit volgt = 0, zodat we

Fig. 38,1.

vinden = of

= , dus

het beeldpunt komt in .
Een lichtstraal door het brandpunt wordt gebroken // aan
de hoofdas. Nu is = , dus:
= + of = 0, dus

= ∞, dus het beeldpunt in
oneindig.
We beschouwen nu
enige constructies:

Fig. 38, 2

1. Voorwerp in oneindig ( zie
fig. 38,1).
Het beeld komt in
(zie bovenstaande theorie).
2. Voorwerp

tussen oneindig en .

is een punt gelegen op de dubbele brandpuntsafstand. Een lichtstraal, die door
gaande op de lens valt, wordt door de lens
zodanig gebroken, dat de gebroken straal door
gaat. (
=
) . In fig. 38,2 zijn
verschillende stralen getekend.
Door twee stralen echter is het beeld bepaald.
Ligt het voorwerp tussen ∞ en , dan ligt het
beeld tussen en , het beeld is omgekeerd, reëel en verkleind. Dit is te bepalen met
de formules: + = en = | |.

Fig. 38,2.

Toepassingen hiervan vindt men bij het oog,

diverse kijkers, fototoestel enz.
3. Voorwerp
in .

Dan is

= 2 . Uit

+

=

volgt dan:

+

=

of

=

−

=

, dus:

=2 .

Indien het voorwerp in
staat, komt het beeld in . Daar = is de vergroting dus
We zien dus, dat het beeld reëel, omgekeerd en even groot is als het voorwerp.

= = 1.
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Toepassingen hiervan vindt men in de
omkeerlenzen bv. bij verrekijkers.
4. Voorwerp tussen

en

(fig. 38,4).

Het beeld komt tussen
en ∞, het beeld is
omgekeerd en vergroot. Toepassingen hiervan
vindt men o.a. bij de microscoop en de
projectielantaarn.
5. Voorwerp in

.

Als het voorwerp in staat, is = , dus
= ∞. Van elk punt dat we op het voorwerp
nemen, ontstaat een uittredende bundel // aan
de bijas. De bijas is de lijn, die we door een
punt van het voorwerp en het optisch middelpunt kunnen trekken.
In fig. 38,5 is uit het punt de stralenbundel
getrokken. Er ontstaat dus a.h.w. een oneindig
groot beeld in het oneindige als het voorwerp
in het brandpunt staat.

Fig. 38,4.

6. Voorwerp tussen

en

(fig. 38,6).

Het beeld is nu virtueel, rechtopstaand en
vergroot. Toepassingen hiervan zijn de loep
en de optische instrumenten.
7. Virtueel voorwerp, dus achter de lens.

Fig. 38,5.

Het beeld
is reëel, rechtopstaand en
verkleind. Een lichtstraal // aan de hoofdas,
die door zou gaan wordt gebroken door .
Een lichtstraal die door het optisch middelpunt en zou gaan, gaat ongebroken door.
Aldus vinden we het beeld
.
Een toepassing hiervan zullen we leren bij
lenzenstelsels, waarbij we te maken krijgen
met de stralengang door meerdere lenzen.

Fig. 38,6

Oplossingen inzenden van de opgaven 277 t/m 280.

Fig. 38,7.
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39,1. Beeldvorming bij holle lenzen

Fig. 39,1

Fig. 39,2.
Bijzondere stralen voor de
constructie bij de holle lens zijn:
1e. Een lichtstraal door gaat
ongebroken door.
2e. Een lichtstraal evenwijdig aan de
hoofdas wordt zodanig gebroken,
dat het verlengde van de lichtstraal
door gaat (zie fig. 39,1).
+ = ;

Fig.39,3.

hierin is = ∞, dus: = .
Aangezien negatief is, is ook
negatief.
3e. Een lichtstraal waarvan het verlende door gaat, wordt gebroken
evenwijdig aan de hoofdas.
(fig. 39,2).
+ = . Daar het voorwerp in

staat, is = , dus: = ∞. is
weer negatief.
Met behulp van deze drie
stralen is het beeld steeds te construeren evenals we dit bij bolle lenzen
hebben gedaan.
Fig. 39,4.

Een negatieve lens geeft van een
reëel voorwerp altijd een virtueel
beeld.

Is het voorwerp virtueel, dan is het beeld opeens virtueel. In fig. 39,3 en 39,4 zijn twee constructies
uitgevoerd.
39,2. Fouten van lenzen
Indien een bundel evenwijdige stralen op een lens valt, gaan niet alle stralen na de breking door
het brandpunt. Zij vormen geen scherp brandpunt, doch een verzameling van brandpunten.
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Fig. 39,5 geeft de gang van de lichtstralen van een evenwijdige
aan de hoofdas lopende lichtbundel bij een
positieve lens.
de randstralen hebben een ander
brandpunt dan de centrale stralen .
Het gevolg hiervan is een zekere onduidelijkheid van het beeld, omdat men van een punt
als lichtgevend voorwerp niet een enkel punt
als beeld krijgt, doch een vlekje.
Deze afwijking heet afwijking
door bolvormigheid of sferische
aberratie.
Ditzelfde ontstaat bij een
holle spiegel (fig. 39,6). In deze figuur
is bij een vrij grote holle spiegel een
evenwijdige bundel lichtstralen
getekend. Bij iedere invallende lichtstraal is de normaal vanuit gestippeld aangegeven. Bij de constructie is
gebruik gemaakt van de wetenschap,
dat de hoek van inval gelijk is aan de
hoek van terugkaatsing. Ook hier vinden we weer een verzameling van
brandpunten. De afwijking, die ontstaat heet weer sferische aberratie.

Parabolische spiegels vertonen het verschijnsel van sferische
aberratie niet, alle teruggekaatste
stralen van een evenwijdige aan de
Fig. 39,6.
hoofdas opvallende bundel gaan door
een enkel punt. Daarom wordt er wanneer er een grote nauwkeurigheid vereist wordt, gebruik gemaakt van parabolische spiegels of
parabolische reflectoren.
Met behulp van een juist gekozen combinatie van twee of meer lenzen kan men de sferische
aberratie zeer klein maken of zelfs geheel opheffen. Een dergelijk lenzenstelsel dat voor de sferische
aberratie is gecorrigeerd en deze fout niet vergroot, heet aplanaat.
De sferische aberratie bij een lens is groter naarmate de lens dikker wordt. Men kan de sferische
aberratie eveneens verminderen door niet de hele lens te gebruiken, doch slechts een deel ervan.
Dit kunnen we bereiken door achter de lens een diafragma te plaatsen (d.i. een plaatje met een kleine
ronde opening). Door de verkleining van de lensopening laat de lens echter minder licht door,
waardoor het beeld lichtzwakker wordt.
Een fout, die in alle enkelvoudige lenzen optreedt, is de chromatische aberratie, d.i. de afdwaling der lichtstralen ten gevolge van kleurschifting, waarbij de blauwe lichtstralen sterker gebroken
worden dan de rode, zodat beide stralen een ander brandpunt opleveren. Het door de lens gevormde
beeld heeft dan dikwijls gekleurde randen. Met behulp van een lenzenstelsel, dat uit lenzen van verschillende glassoort bestaat, kan men de chromatische aberratie opheffen. Een dergelijk lenzenstelsel
heet achromaat.
Oplossingen inzenden van de opgaven 281 t/m 185.
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40,1. Combinatie van Lenzen

Fig. 40,1.
Als lichtstralen achtereenvolgens door verschillende lenzen gaan, kan men het beeld dat door de
eerste lens gevormd zou worden beschouwen als voorwerp voor de tweede lens. in fig. 40,1 is een
voorwerp
opgesteld voor twee positieve lenzen.
De cursist dient zelf de stralengang na te gaan. Met behulp van de formule + = kunnen we
bij gegeven brandpuntsafstanden en gegeven voorwerpsafstand de plaats van het eerste beeld
uitrekenen. Dit beeld nemen we als voorwerp voor de tweede lens. We berekenen dus de afstand van
het beeld tot de tweede lens, deze afstand is voor de tweede lens.

De totale vergroting van het beeld vinden we uit het product der vergrotingen van iedere lens
afzonderlijk. Dus
= × × ×.....
40,2. Lenzenstelsel

Wanneer twee of meer lenzen tegen elkaar zijn geplaatst,
spreken we van een lenzenstelsel. In fig. 40,2 zijn twee lenzen van
verschillende glassoort, waarvan de grensvlakken precies tegen elkaar
aansluiten, getekend.
Zo’n lenzenstelsel is te beschouwen als een enkele lens met
een bepaalde brandpuntsafstand.
Indien de brandpuntsafstand van de ene lens wordt
genoemd en die van de andere lens en we noemen de brandpuntsafstand van het lenzenstelsel , dan geldt voor dit stelsel de volgende
formule:
1
1 1
= + .

We bewijzen dit met behulp van fig. 40,3.
Het lenzenstelsel is als een positieve en een negatieve lens
vlak naast elkaar getekend. Indien we van de dikte der lenzen mogen
afzien, dan geldt dat de beeldafstand van de eerste lens gelijk is aan de voorwerpsafstand van de
tweede lens, dus
=− .
Voor de eerste lens geldt:
+ = .
Fig. 40,2.

Voor de tweede lens geldt:

We tellen deze formules op en vinden dan:
Daar

=−

houden we over:

+

+

=

=

+

+

.

+

.

+

=

+

.
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Fig. 40,3.

I

II

Voor het lenzenstelsel als één geheel beschouwd geldt:
+

De sterkte van het lenzenstelsel

=

=

, dus:

+

.

is dus gelijk aan de som van de sterkte der lenzen waaruit het stelsel

bestaat. Voor een stelsel bestaande uit meerdere lenzen geldt dan:
=

letters

+

+

+.....

Als men de sterkte der verschillende lenzen aangeeft in dioptrieën en deze aanduidt met de
,
enz. dan geldt voor een lenzenstelsel:
=

+

+

.

Hebben we bv. twee lenzen met een sterkte resp. van +4 en − 2½ dioptrie, dan hebben deze
twee lenzen als lenzenstelsel een sterkte van +4 − 2½ = 1½ dioptrie. De brandpuntsafstand van het
stelsel is dan 2/3 meter.
Bij drie lenzen met sterkten resp. 5, −3½ en +2 dioptrie vinden we een totale dioptrie die gelijk is aan
5 + 2 − 3½ = 3½ dioptrie. De brandpuntsafstand van het stelsel bedraagt dan meter.
Voorbeeld: in fig. 40,1 is

= 10

.

= +6

.

=3

Gevraagd: Waar komt het eindbeeld? Hoeveel is de vergroting?
Oplossing: Voor lens geldt:
Het eerste beeld

+

=

+

hieruit volgt:

;

= , dus:

= +8

.

= 15.

staat dus 15 − 3 = 12 cm achter de tweede lens. Als voorwerp voor lens

beschouwd is het virtueel, zodat voor lens
veroorzaakt dus een reëel beeld

geldt: −

+

op 4,8 cm achter lens

De vergroting van de eerste lens is:

.

= 8, dus:

= 4,8. De tweede lens

= 1 ; de vergroting van de tweede lens is:

Het eindbeeld is t.o.v. het oorspronkelijke voorwerp

Oplossingen inzenden van de opgaven 286 t/m 288.

dus: 1 × = maal vergroot.

,

= .
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41,1. Optische instrumenten
Het menselijk oog

Fig. 41,1. Horizontale doorsnede door het
rechteroog. = blinde vlek. = iris of
regenboogvlies. = kristallens. = netvlies. = oogzenuw. = pupil.
= voorste oogkamer, gevuld met waterachtig vocht.

Fig. 41,2.
is het beeld van
is de ooglens.

.

Fig. 41,3. Een prikkel in de zintuigcel
Zijn oorzaak in de richting van
.

heeft

Het oog ligt goed beschut in
de oogkas. Het licht treedt door de
pupil (fig. 41,1) binnen.
De pupil is een opening die zich in het
regenboogvlies of iris bevindt.
Door de pupil te verwijden of te vernauwen regelt de mens (onbewust) de
hoeveelheid licht die in het oog komt.
In het donker is de pupil zo wijd mogelijk geopend, bij fel licht zo nauw
mogelijk.
Achter het hoornvlies bevindt zich het waterachtig vocht ,
daarachter de kristallens en daarachter het glasachtig lichaam. Bij de
overgang van de lichtstralen naar
hoornvlies, waterachtig vocht, kristallens en glasachtig lichaam vindt telkens breking plaats.
Gezamenlijk convergeren zij de lichtstralen op het netvlies , waarmee de
achterwand van het oog aan de binnenkant bedekt is.
Het oog vormt van de buitenwereld een beeld op het netvlies; dit
beeld is reëel, verkleind en omgekeerd
(fig. 41,2).
Daar de achterwand van het
oog gekromd is, vormen ook
de scheef invallenden stralen
een vrij scherp beeld op het
netvlies.
In het netvlies
bevinden zich talloze zintuigcellen, die door het opvallende licht worden geprikkeld.
Zenuwen brengen deze prikkels naar de hersenen over.
Door combinatie met de tastzin heeft de mens geleerd, dat
een prikkeling van een bepaalde zintuigcel bv. in fig. 41,3
veroorzaakt wordt door een
lichtstraal die uit de richting
van
komt. Zo correspondeert elk deel van het netvlies
met een bepaald deel van de
ruimte in de buitenwereld.
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Als een deel van het netvlies geprikkeld wordt, trekt de mens door middel van zijn hersenen
daaruit de conclusie dat hij iets “ziet”. Wat hij ziet en waar hij het ziet, dat heeft hij door de ervaring
door middel van zijn tastzin geleerd. Door ervaring weet hij of de lichtprikkels van naburige
zintuigcellen afkomstig zijn van voorwerpen naast, boven of onder elkaar. Daardoor is het ook niet
van belang dat het beeld op het netvlies omgekeerd is en niet rechtop.
Uit de aard van de verschillende prikkels, die de zintuigcellen ontvangen, trekt de mens in zijn
hersenen conclusies omtrent de plaats, de grootte, de kleur en de vorm van het voorwerp dat hij “ziet”.
Men kan dus zeggen: wij zien met onze hersenen.
Daarbij kan men zich echter wel eens vergissen, d.i. minder juiste conclusies trekken uit de
ontvangen prikkels. Zo meent men bv. allerlei kleuren te zien als men sterk in of op de ogen wrijft.
Blijkbaar veroorzaken prikkels ten gevolge van druk op het netvlies eenzelfde soort uitwerking in de
hersenen als bepaalde lichtprikkels.
Als wij zijdelings tegen de oogbol drukken (en het andere oog dichthouden) zien we dat de
voorwerpen zich verplaatsen. Dit komt, omdat door die zijwaartse druk tegen de oogbol de lichtstralen
nu op een ander deel van het netvlies terecht komen. Dit wordt in de hersenen opgevat als een
verplaatsing van het voorwerp.
Als men in een donkere kamer een lampje snel in een kring beweegt, dan ziet men een gesloten
lichtende kromme lijn. Dit komt, omdat de prikkels van de zintuigcellen nog een poosje blijven
nawerken, nadat de oorzaak heeft opgehouden te bestaan. Deze nawerking van het oog duurt ongeveer
0,1 seconde.
Bij het afdraaien van een film projecteert men in een seconde 24 verschillende beelden.
Ten gevolge van de nawerking van het oog merkt men echter niets van de onderbrekingen tijdens het
wisselen der beelden. Daardoor is het mogelijk dat men op de film de bewegingen vloeiend in elkaar
ziet overgaan.
Gewoonlijk projecteert men 24 beelden per seconde; bij smalfilms zijn het er 16 tot 20.
De zintuigcellen op het netvlies zijn wel heel klein, maar toch niet oneindig klein, daardoor kan het
gebeuren dat de lichtstralen van twee lichtpunten, die heel dicht bij elkaar liggen, niet op twee, doch
op één zintuigcel vallen, de hersenen ontvangen dan slechts een zenuwprikkel en menen daardoor dat
er slechts één lichtpunt is.
Zo liggen bij de televisiebeelden de 625 lijnen, waaruit elk beeld bestaat, zo dicht bij elkaar, dat
zij op het netvlies niet meer als gescheiden worden waargenomen, tenminste als men op niet al te korte
afstand van het toestel zit.
De zintuigcellen zijn niet gelijkmatig over het netvlies verdeeld. De plek, waar de hoofdas van
het oog het netvlies treft en waarop zich het beeld vormt van de voorwerpen, waarop ons zien zich
concentreert, is het rijkst aan zintuigcellen ( in fig. 41,1). Daardoor kan men aan het waargenomen
beeld op die plek de meeste bijzonderheden onderscheiden. Men noemt deze plek, vanwege zijn kleur,
de gele vlek.
Er is ook een plek, waar zich helemaal geen zintuigcellen bevinden. Dat is de plaats, waar de
bundel oogzenuwen het oog verlaat ( in fig. 41,1); daar is geen plaats voor zintuigcellen. Men noemt
deze plek de blinde vlek.

Oplossingen inzenden van de opgaven 289 t/m 281.
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42,1. Accommodatievermogen
De lens van ons oog is een week elastisch lichaam dat, als het uit het oog verwijderd en aan
zichzelf overgelaten is, de bolvorm aanneemt. De lens is in het oog zo opgehangen, dat het door de
werking van de ophangbanden betrekkelijk plat wordt gehouden. Door de werking van een spier
kunnen de ophangbanden echter worden ontspannen waardoor de ooglens min of meer haar natuurlijke
bolvorm kan hernemen.
Bij dit boller worden van de lens wordt de brandpuntsafstand kleiner; bij een platter worden,
wordt de brandpuntsafstand groter. Het boller maken van de lens heet accommoderen. In
ongeaccommodeerde toestand is de ooglens zo plat mogelijk.
Men noemt een oog normaal,
als het in rusttoestand, d.i. in ongeaccommodeerde toestand de voorwerpen
op oneindig grote afstand scherp ziet
(zie fig. 42,1). Als oneindig grote
afstand geldt voor het oog een afstand
van 6 meter of meer.
Als het voorwerp dichterbij
Fig. 42,1. Bij een ongeaccommodeerd normaal
komt, zou het beeld niet meer op –
oog verenigen evenwijdige lichtstralen zich in
maar achter het netvlies gevormd
een punt op het netvlies.
worden (fig. 42,2). Op het netvlies
ontstaat dan van een lichtpunt niet
een beeldpunt , maar een beeldvlek.
Daar de beeldafstand tussen
ooglens en netvlies zich niet laat veranderen, is de enige mogelijkheid om bij een andere voorwerpsafstand toch een scherp beeld op het netvlies te krijgen de brandpuntsafstand van de ooglens te
veranderen. Dit geschiedt door het accommoderen.
Hoe dichter een voorwerp bij
het oog komt, hoe meer het oog moet
accommoderen. Jonge mensen kunnen
gemakkelijk de voorwerpen tot op 10
cm duidelijk zien; daarbij moeten zij
de lensspieren echter sterk inspannen,
hetgeen op den duur een zekere
vermoeidheid kan veroorzaken.

Fig. 42,2. Bij een ongeaccommodeerd normaal oog
werpt de lens van een lichtpunt een scherp
beeldpunt achter het netvlies dus een beeldvlek
op het netvlies.

Het punt dat men met zo sterk
mogelijk geaccommodeerd oog nog
scherp kan zien, noemt men het nabijheidspunt. Bij jonge kinderen ligt het
nabijheidspunt op 10 cm of minder
van het oog af, bij oudere mensen
aanmerkelijk verder.

Onder de werkafstand (ook wel afstand van duidelijk zien genoemd) verstaat men de afstand waarop
men zonder als te grote vermoeidheid het oog lange tijd geaccommodeerd kan houden.
Algemeen wordt voor de werkafstand een afstand van 25 cm aangehouden.
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42,2. Hoekvergroting

Fig. 42,3. De dichtst bijstaande voorwerpen geven het grootste beeld op het netvlies.
Om een voorwerp duidelijk te zien, brengt men het zo dicht mogelijk bij het oog.
Het netvliesbeeld wordt dan groter (fig. 42,3); er worden meer zintuigcellen geprikkeld en daardoor
kan men meer bijzonderheden aan het voorwerp onderscheiden.
Het gebruik van een vergrootglas, een microscoop en een kijker berusten alle op het vormen van
een groter beeld op het netvlies.
Met een kijker haalt men de voorwerpen dichter bij het oog, waardoor men ze vergroot ziet.
Maar deze vergroting is slechts betrekkelijk, want het beeld is altijd kleiner dan het voorwerp, waarnaar men kijkt. Echter: het netvliesbeeld, dat men met behulp van de kijker ontwerpt, is groter dan
zonder gebruik van de kijker.
Om de vergroting, die men met behulp van een optisch instrument (vergrootglas, microscoop,
kijker) bereikt, door een getal uit te kunnen drukken, vergelijkt men de grootte van de gevormde
netvliesbeelden, gevormd met en zonder optisch instrument. Van deze netvliesbeelden kan men niet
direct de grootte meten, maar wel hun verhouding. Deze is namelijk even groot als die van de
bijbehorende hoeken en (zie fig. 42,3).
) een netvliesbeeld
In fig. 42,3 is door het dichterbij brengen van het voorwerp (
=
ontstaan, dat groter is dan het netvliesbeeld
. Daar deze netvliesbeelden in de figuur cirkelboogjes

zijn, is:

=

. Deze verhouding

is tevens de verhouding van de hoeken, waaronder men het

voorwerp dichtbij of veraf ziet.
Wanneer men met behulp van een optisch instrument (vergrootglas, microscoop of kijker) een
voorwerp (schijnbaar) dichter bij het oog brengt, ontstaat een vergroting = . Men noemt deze
vergroting de hoekvergroting.
Onder de hoekvergroting verstaat men de verhouding van de hoeken, waaronder men het
voorwerp ziet met optisch instrument en zonder optisch instrument.
De hoekvergroting dient men wel te onderscheiden van de vergroting die wij vroeger hebben
leren kennen als de verhouding van de lengte van beeld en voorwerp, deze noemt men wel de lineaire
vergroting.
Bij gebruik van een optisch instrument is alleen de hoekvergroting van belang, want door de
hoekvergroting wordt het netvliesbeeld groter en daarmee het aantal zintuigcellen dat geprikkeld
wordt en dat betekent, dat men meer details aan het waargenomen beeld kan onderscheiden, of anders
gezegd: meer informatie krijgt.
Oplossingen inzenden van de opgaven 292 t/m 294.
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43,1. De loep
Als wij een voorwerp goed willen bekijken, brengen wij het zo dicht mogelijk bij het oog.
Dit dichterbij brengen van het voorwerp kan echter niet onbeperkt doorgaan. Het kan niet verder gaan
dan tot ons nabijheidspunt, d.i. het punt waarbij het accommodatievermogen van ons oog ons in de
steek begint te laten.
Als wij het voorwerp nog
dichter bij het oog brengen, ontstaat
op het netvlies wel een groter beeld,
maar dit is niet meer scherp.
Men kan dan de bijzonderheden in het
beeld niet meer zo goed van elkaar
onderscheiden; men ziet het beeld
wazig.

Fig. 43,1. Boven: waarnemen van een voorwerp
met het ongewapende oog op 25 cm afstand.
Beneden: waarnemen van hetzelfde voorwerp met
behulp van een loep, die een beeld op 25 cm voor
het oog ontwerpt.

Om toch een scherp en vergroot beeld te krijgen, gebruikt men
een loep, d.i. een positieve lens, die
als vergrootglas werkt. Daartoe moet
het voorwerp zich binnen de brandpuntsafstand van de lens bevinden.
Er ontstaat dan een virtueel beeld, dat
door het oog wordt waargenomen
(zie fig. 43,1).
In fig. 43,1 ontwerpt de loep een virtueel beeld op werkafstand (25 cm).
De hoek waaronder het oog het
voorwerp nu ziet, is aanmerkelijk
groter dan de hoek , waaronder het
ongewapende oog hetzelfde voorwerp
op werkafstand bekijkt.
Bij de betrekkelijk kleine
hoeken, waaronder men de voorwerpen ziet, mag men de verhouding
gelijk stellen aan de verhouding van
hun tangenten

f
Fig. 43,2. Boven: waarnemen van een voorwerp
met het ongewapende oog op 25 cm afstand.
Beneden: waarnemen van hetzelfde voorwerp
met behulp van een loep, waarbij men het oog
niet behoeft te accommoderen.

.

de hoekvergroting is dus: =
.
Met de loep ziet men het
voorwerp
onder een hoek .
tan =
=
, waarin de voorwerpsafstand
is.
Uit + = , waarin = −25 ( ),

volgt: +

= , dus: =

.

Zonder loep ziet men het voorwerp
(op 25cm afstand) onder een hoek
, dus: tan = .
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De hoekvergroting is dus:

=

÷

=

=

=

+ 1. Men kan de loep echter ook

gebruiken men ongeaccommodeerd oog. De lichtstralen die van een punt van het voorwerp uitgaan,
moeten dan evenwijdig uittreden. Dit is het geval, als het voorwerp in het brandvlak van de loep staat
(fig. 43,2).
Met loep ziet men het voorwerp
onder een hoek dus: tan = .
Deze hoek vergelijken wij met de hoek , waaronder wij het voorwerp zonder loep bekijken op
werkafstand. Daarbij is: tan =
.
Met ongeaccommodeerd oog is de hoekvergroting dus:

÷

=

.

Met (op werkafstand) geaccommodeerd oog vonden wij voor de hoekvergroting:

.

Met geaccommodeerd oog is de hoekvergroting dus groter dan met ongeaccommodeerd oog.
Maar daarvoor moet het geaccommodeerd oog zich ook veel meer inspannen.
43,2. Afwijkingen van het normale oog
Meestal begint op ongeveer 45-jarige leeftijd het accommoderen tot op 25 cm afstand bezwaren
op te leveren, zodat men op die afstand niet meer duidelijk kan zien. Het oog wordt dan oudziend
genoemd. Man kan het oudziende oog helpen, door er een convergerende lens als bril voor te plaatsen.
De bril en de ooglens samen moeten dan even sterk kunnen convergeren als vroeger de sterk geaccommodeerde ooglens alleen. De sterkte van de bril hangt dus af van de mate, waarin het accommodatievermogen is verminderd.
Iemand met een normaal oog heeft, als hij oudziend is geworden, zijn bril alleen maar nodig, als
hij op korte afstand goed wil zien, dus wil lezen naaien of een ander fijn handwerk verrichten.
Voor het kijken in de verte en op afstanden groter dan een meter heeft hij geen bril nodig.
Bij het in de verte kijken zet de oudziende zijn bril dus af.
Verziend noemt men
een oog als zijn oogas te kort
is; de lens is dan te zwak.
Als het verziende oog ongeaccommodeerd is, komt het
beeld van een ver gelegen
a
b
voorwerp achter het netvlies
(fig. 43,3).
Fig. 43,3. Verziend oog in ongeaccommodeerde toestand.
In tegenstelling met een
a. Zonder bril komt het scherpe beeld van een ver voorwerp
normaal oog moet het verachter het netvlies; op het netvlies komt dan een onscherp
ziende oog reeds voor ver
beeld. b: Met bril komt het scherpe beeld van een ver voorverwijderde voorwerpen
werp op het netvlies.
accommoderen, wil het deze
scherp zien. Komen de voorwerpen dichterbij, dan moet het oog nog meer accommoderen en het is daardoor spoediger maximaal
geaccommodeerd dan een normaal oog. Zijn nabijheidspunt ligt dus verder van het oog dan bij een
normaal oog. Om zo goed mogelijk te kunnen zien, moet de verziende zijn boek of krant dus op een
grotere afstand dan de normale 25 cm houden. Dit is de reden, waarom men hen “verziend” noemt.
Om een verziend oog als een normaal oog te laten werken moet zijn lenswerking worden versterkt.
Dit gebeurt door een convergerende bril, van een zodanige sterkte, dat het verziende ongeaccommodeerde oog zonder accommoderen met de bril samen van ver verwijderde voorwerpen een scherp
beeld op het netvlies vormt (fig. 43,3b). Voor dichterbij liggende voorwerpen moet het verziende oog
(met bril) nu even veel of weinig accommoderen als het normale oog.
Oplossingen inzenden van de opgaven 295 t/m 299.
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44,1. Afwijkingen van het normale oog (vervolg)
Bijziend noemt men
een oog, als zijn oogas te lang
is; de lens is dan te sterk convergerend voor dit oog. In ongeaccommodeerde toestand
komt het beeld van een oneindig ver voorwerp vóór het neta
b
vlies (fig. 44,1a). Het beeld op
het netvlies is dus onscherp en
dat wordt nog erger, als men
Fig. 44,1. Bijziend oog in ongeaccommodeerde toestand.
gaat accommoderen.
a. Zonder bril komt het scherpe beeld van een ver voorwerp
Zonder bril kan een bijziende
vóór het netvlies; op het netvlies komt dan een onscherp
dus niet in de verte kijken.
beeld. b: Met bril komt het scherpe beeld van een ver voorOm het bijziende oog
op het netvlies.
te corrigeren, moet men gebruik maken van een divergerende bril.
De sterkte daarvan moet een zodanige zijn, dat het ongeaccommodeerde bijziende oog met de bril
samen van een ver voorwerp een scherp beeld op het netvlies ontwerpt (fig. 44,1b).
Als de voorwerpen dichterbij komen, moet het bijziende oog (met bril) gaan accommoderen,
evenals een normaal oog.
Terwijl een normaal oog in ongeaccommodeerde toestand de voorwerpen op oneindige afstand
ziet, kan het bijziende oog deze pas op veel kleinere afstand scherp gaan zien. Het punt, dat een
ongeaccommodeerd oog scherp ziet, noemt men het vertepunt. Bij een normaal oog ligt het vertepunt
in het oneindige, bij een bijziend oog ligt het op eindige afstand. Het nabijheidspunt ligt bij het
bijziende oog dichterbij dan bij het normale oog. Daardoor kan de bijziende mens zonder bril de voorwerpen veel dichter bij zijn oog brengen zonder dat hij overmatig behoeft te accommoderen.
Hij ziet de voorwerpen dus heel duidelijk op veel kortere afstand dan iemand met een normaal oog.
Dit is de reden, waarom men hem “bijziend” noemt.
44,2. Microscoop
Een microscoop dient om zeer kleine voorwerpen vergroot, d.i. onder een grotere hoek te
kunnen zien. Op die manier kan men dicht bij elkaar gelegen punten nog als gescheiden punten zien,
terwijl zij zonder microscoop niet meer als afzonderlijke punten gezien kunnen worden.
Dit is het geval als de punten zo dicht bij elkaar liggen, dat bij het ongewapende oog hun beelden op
een zintuigcel van het netvlies komen, terwijl door de hoekvergroting met de microscoop hun beelden
op verschillende zintuigcellen komen. De microscoop bestaat in hoofdzaak uit twee lenzen, een
objectief en een oculair, die elk voor zich weer samengesteld zijn uit twee of meer lenzen.
Het objectief is een positieve lens, die naar het te bekijken voorwerp (object) is gekeerd; het oculair is
eveneens een positieve lens, waarachter of waarboven zich het oog van de waarnemer bevindt.
Het objectief vormt (fig. 44,2) van het voorwerp
een vergroot en omgekeerd reëel beeld
′ ′. Dit beeld wordt door het oculair bekeken. Het oog ziet dan een virtueel beeld ′′ ′′.
Het oculair doet dus als loep dienst.
Hoe de plaats van het eindbeeld en van de grootte van de hoekvergroting wordt berekend, blijkt
uit het volgende vraagstuk.
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Een microscoop heeft
een objectief met een brandpuntsafstand van 10 mm.
Op 16 cm daarboven bevindt
zich het oculair, dat een
brandpuntsafstand van 6 cm
heeft. Het object ligt 11 mm
onder het objectief.
Gevraagd wordt:
a. waar komt het eindbeeld?
Is dit virtueel of reëel?
b. Moet het oog al of niet
geaccommodeerd zijn om
het beeld scherp te kunnen
zien?
c. Hoe groot is de vergroting
voor een oog dat zich vlak
boven het oculair bevindt?
Normale afstand van
duidelijk zien te rekenen op
25 cm.
Oplossing:
+

a.

=

+

volgt:

=

=

, dus:
. Hieruit

= 110

dus:

−

=

= 11

= 16 − 115
positief.
+

+

=

volgt:

, dus:

= . Hieruit

= − =−

b. Het oog moet geaccommodeerd zijn op 30 cm.
c. De tangens van de hoek, waaronder men het halve voorwerp ( ) ziet zonder microscoop, is
tan =
. Het oog (in
gedacht) ziet het halve voorwerp ′ ′ onder een hoek , zodat
=

Dus tan

. Hierin is

=

=

=5

en

. De hoekvergroting is dus:

= 10

=

Oplossingen inzenden van de opgaven 300 t/m 301.

. Want

=

.

en

,

dus: = −30
. Het
eindbeeld ′′ ′′ (zie fig.
44,2) is virtueel, op 30 cm
onder het oculair.

Fig. 44,2. Beeldvorming in een microscoop. Van een voorwerp
vormt het objectief
het beeld ′ ′; het oculair
vormt
het eindbeeld ′′ ′′.

tan

,

= 50 ×.

∶

= 110 ∶ 11 = 10 ∶ 1.
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45,1. Verrekijkers

Fig. 45,1.
De verrekijkers bezitten over het algemeen twee lenzen. De eerste lens noemt met het objectief,
de tweede het oculair. Bij de z.g. astronomische kijkers zijn het oculair en het objectief beide positieve
lenzen. De lenzen zijn zodanig geplaatst, dat het brandpunt van het objectief samenvalt met het voorwerpspunt van het oculair.
De lengte van de kijker is dus =
+ . Van het voorwerp, dat zich in het oneindige
bevindt (bv. een ster) wordt door de objectieflens een omgekeerd reëel beeld
gevormd in het
beeldbrandvlak, dat tevens het voorwerpsbrandvlak van het oculair is. Het oculair doet weer dienst als
loep. In fig. 45,1 zijn de beeldvorming en stralengang voor een ongeaccommodeerd oog weergegeven.
De vergroting van de kijker is in dit geval:

.

Bij de aardse kijkers wordt het beeld, dat bij de astronomische kijker omgekeerd was, door een
zg. omkeringslens weer rechtop gezet.
De lengte van deze kijker is: =
+4
+ .

Fig. 45,2.
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In plaats van door een omkeringslens,
kan de omkering ook verkregen worden door middel van glazen prisma’s
(fig.46,3). Deze prismakijker heeft het
voordeel dat hij veel korter is dan de
aardse kijker.

Fig. 45,3.

Fig. 45,4.

Oplossingen inzenden van de opgaven 302 t/m 303.

In tegenstelling tot de tot nu
toe behandelde kijkers bezit de Hollandse kijker een negatief oculair.
Van het voorwerp, dat praktisch in het
oneindige ligt, wordt een omgekeerd
reëel beeld gevormd in het beeldbrandvlak van de objectieflens.
Dit beeldbrandvlak is teven het voorwerpsbrandvlak achter het negatieve
oculair, zodat de stralen na het oculair
gepasseerd te zijn, weer evenwijdig
uittreden (zie fig. 45,4). Alle kijkers,
die we in deze les besproken hebben,
worden op oneindig ingesteld, d.w.z.
de stralen treden evenwijdig uit, dus
het oog behoeft niet geaccommodeerd
te worden.
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46,1. Licht als golfverschijnsel
Evenals bij het geluid, dat een golfverschijnsel van de een of andere middenstof is, geldt ook
voor het licht = . Hierin is = 3. 10
/
de voortplantingssnelheid van het licht in vacuüm.
is de frequentie van het licht. De verschillende lichtsoorten verschillen alleen in kleur, terwijl de
voortplantingssnelheid constant is.
De brekingsindex verandert met de kleur van het licht. Licht van een en dezelfde golflengte heet
monochromatisch licht.
Wordt een punt getroffen door verschillende golfbewegingen, dan kan interferentie optreden.
We zullen hier niet verder op ingaan.
46,2. Polarisatie van het licht
Valt het licht op een spiegel onder een bepaalde invalshoek, dan kan het licht een eigenschap
vertonen, die het bij een willekeurige andere invalshoek niet vertoont. Het licht wordt onder die
bepaalde invalshoek namelijk niet teruggekaatst.
Dergelijk licht heet gepolariseerd licht, de hoek waaronder het op de spiegel valt, heet de
polarisatiehoek. De verklaring voor dit verschijnsel is te vinden door aan te nemen dat het licht zich
voortplant door transversale trillingen. Bij het licht staan alle trillingen loodrecht op de voortplantingsrichting die in gelijke mate kunnen voorkomen.
Een trilling kan men altijd ontbonden denken in twee onderling loodrechte componenten.
Treedt bijvoorbeeld nu een lichtstraal bij het grensvlak van een glasplaat
binnen (zie fig. 46,1).
We ontbinden nu het invallende licht
in een component in het invalsvlak (dus in het
vlak van tekening) en in een component loodrecht op het invalsvlak.
De componenten in het invalsvlak
geven we aan door middel van streepjes loodrecht op de lichtstraal en de componenten
loodrecht op het invalsvlak door stippen.
Is nu een van de componenten evenwijdig aan het invalsvlak, dan wordt deze
component niet teruggekaatst.
Het gereflecteerde licht bevat nu alleen
trillingen loodrecht op het invalsvlak en is dus
gepolariseerd. Voor de grootte van de polarisatiehoek is aangetoond, dat als de hoek van
polarisatie is, geldt:
tan = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1)
Fig. 46,1.
We hebben geleerd voor de breking van een
straal, dat:
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2)
Uit (1) volgt:

Uit (20) volgt:

= , dus:

= cos .

= sin , zodat: cos = sin .

Voor cos kunnen we schrijven: sin(90 − ) zodat: sin(90 − ) = sin .
Hieruit volgt: 90 − = of + = 90°, daar ∠ = ∠ geldt ook + = 90°.
We vinden dus: dat bij polarisatie de teruggekaatste- en de gebroken lichtstraal loodrecht op elkaar
staan.
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Sommige kristallen (bv.
kalkspaat) vertonen de
eigenschap, dat een lichtstraal
dubbel gebroken wordt.
De beide stralen die
uittreden, zijn gepolariseerd
(fig. 46,2). Ter verkrijging
van enkel gepolariseerd licht
gebruikt men het prisma van
Nicol (kalkspaat).
Fig. 46,2.

Het kristal is lang
t.o.v. de doorsnede en wordt
volgens het diagonaalvlak
doorgezaagd en weer aan
elkaar geplakt met zg.
“Canadabalsem”.
Dit heeft tot gevolg dat een
der gebroken stralen wordt
teruggekaatst (fig. 46,3).

Er bestaan glasplaatjes, die met een dun
laagje fijne kristalletjes bedekt
zijn, zg. polaroidplaatjes.
Wanneer men een bundel
Fig. 46,3.
evenwijdig licht loodrecht
door het plaatje laat gaan
bemerkt men niets bijzonders. Plaatst men twee van dergelijk plaatjes op enige afstand achter elkaar
en men draait het achterste plaatje met de voortplantingsrichting van het licht als denkbeeldige as
rond, dan blijkt, dat het doorgelaten licht tweemaal maximaal en tweemaal nul wordt.
Als de intensiteit van het licht nul wordt, zegt men, dat de plaatjes in gekruiste stand staan.
Is de intensiteit maximaal, dan staan de plaatjes evenwijdig. Daar het licht dus trillingen heeft, die alle
loodrecht op de voortplantingsrichting staan, laat het polaroidplaatje alleen die richting door, die in
een bepaald vlak ligt.
Het licht, dat het plaatje gepasseerd is, bevat dus niet langer trillingen in alle mogelijke
richtingen, doch slechts trillingen in een bepaald vlak (dus gepolariseerd licht). Het licht dat niet
gepolariseerd is, dus waarvan de trillingen nog in alle richtingen plaatsvinden, heet natuurlijk licht.
Het tweede plaatje doet hetzelfde als het eerste plaatje. Staan de plaatjes dus evenwijdig, dan
wordt het door het eerste plaatje doorgelaten licht eveneens doorgelaten. Bij draaiing over 90° wordt
nu het gepolariseerde licht geheel afgesneden. In de tussengelegen standen neemt de intensiteit bij
draaiing van het plaatje van de evenwijdige tot loodrechte stand af van maximum tot nul.

Oplossingen inzenden van de opgaven 304 t/m 305.

R.T.
Natuurkunde. Les 47

Nadruk verboden 93
Elektriciteit

47,1. Inleiding
In de elektriciteitsleer zullen we vele begrippen, die we in de theoretische elektriciteitsleer
hebben leren kennen, verdiepen en uitbreiden. Dit was in de aanvang van de cursus niet mogelijk, daar
we toen nog niet de beschikking hadden over de benodigde wiskunde. Vele onderwerpen zullen dan
ook niet goed tot het begrip van de cursist zijn doorgedrongen. We wijzen er nog op dat over deze
materie vele vragen op het mondelinge examen gesteld worden.
47,2. Het elektrostatische veld
De aanwezigheid van een elektrische lading doet zich in de omgeving van de lading gevoelen.
Men kan dit waarnemen, doordat kleine geladen lichamen krachten ondervinden, als zij in deze ruimte
worden geplaatst.
Het gebied waarin de aanwezigheid van de lading zich doet gevoelen, noemt men het elektrisch veld.
Verandert het elektrische veld niet met de tijd, dan spreken we van een elektrostatisch veld.
We kunnen een lichaam elektrisch laden door bv. elektronen aan het lichaam te onttrekken of
eraan toe te voegen. Heeft een lichaam een overmaat aan elektronen dan is het lichaam negatief
geladen. heeft het lichaam een tekort aan elektronen dan is het positief geladen.
Het onttrekken van elektronen kan bv. geschieden door het lichaam in contact te brengen met
een lichaam met lagere diëlectrische constante.
Bij contact van twee lichamen met verschillende diëlectrische constante laadt het lichaam met
de grootste diëlectrische constante zich positief op (m.a.w. het staat elektronen af).
Bij contact van een metaal met een isolator bv. staat het metaal elektronen af aan de isolator en
wordt positief geladen
Om dit te kunnen verklaren zullen we eerst de bouw der elementen bekijken.
Door Rutherford is een theorie opgesteld, omtrent de bouw van het atoom.
Volgens deze theorie bestaat een atoom uit een positief geladen kern, omringd door negatief geladen
deeltjes, de elektronen, die zich in ellipsvormige banen om deze kern heen bewegen.
De kern is zeer klein, doch vergeleken bij de afmetingen der elektronen groot te noemen.
Daar de elektronen een zeer geringe massa hebben, zegt men dat de kern praktisch de gehele massa
van het atoom vertegenwoordigt.
De elektronen bewegen zich om de kern zoals planeten zich om de zon bewegen.
Daar een atoom neutraal is, is de totale lading van de elektronen die bij een atoom behoren even
groot als de lading van de kern.
Het eenvoudigste atoom dat wij kennen, is het waterstof atoom. Dit atoom bevat één elektron.
De kern van het waterstofatoom proton geheten, heeft de kleinste positieve lading, nl. even groot als
de lading van een elektron.
Voor de straal van de waterstofkern heeft men een waarde gevonden van ongeveer ½ .10
.
De gehele ruimte van een atoom wordt slechts voor een zeer klein deel ingenomen door materie,
verreweg het grootste deel van het atoom bestaat uit ledige ruimte.
De natuurkundige Niels Bohr heeft betreffende de bouw van het atoom de volgende regels gegeven:
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De elektronen kunnen niet iedere willekeurige baan om de kern beschrijven.
in elke baan bezit het elektron een bepaalde hoeveelheid energie. Hoe dichter een elektron een
baan beschrijft rondom de kern, des te minder energie bezit dit elektron.
Bij een willekeurig atoom zijn enkele banen die de elektronen beschrijven, cirkels, andere banen
zijn ellipsen. De atoomkern bevindt zich dan in het brandpunt van de ellips.

Uit onderzoekingen is gebleken dat de elementen in een reeks geplaatst kunnen worden, ieder
met een bepaald rangnummer, zo, dat deze nummers met één opklimmen. Dit nummer geeft de lading
van de kern aan, zodat dus een rangschikking naar de lading der kern verkregen is. Deze kernlading
geeft, daar het atoom neutraal is, bovendien het aantal elektronen aan, die bij het atoom behoren.
Het aantal elektronen van elk atoom is dus bekend.
Het blijkt nu dat de elektronen zich op verschillende afstanden van de kern bewegen. In het elektronen
“omhulsel” onderscheiden we nu verschillende elektronen schillen.
De binnenste schil heet de K “schil” de volgende de L “schil”, de daaropvolgende de M
“schil” enz. De eerste schil dus de K-schil kan 2 elektronen bevatten. Bij het waterstofatoom beweegt
zich dus 1 elektron in deze schil, het atoom dat twee elektronen bezit heet Helium. Bij het heliumatoom bewegen zich dus twee elektronen in de K-schil.
Het Lithiumatoom bezit 3 elektronen, 2 elektronen in de K-schil, 1 in de L-schil. De L-schil kan
1 tot 8 elektronen bevatten. Bij elk volgend element wordt een nieuw elektron in de tweede schil
opgenomen.
De derde schil, de M-schil bevat 18 elektronen, de N-schil 32 elektronen, de O-schil 18, de Pschil 8, de Q-schil is nog niet geheel bekend.
Bij onderzoekingen is gebleken dat de kern van een element is opgebouwd uit zoveel protonen,
als de kernlading aangeeft, plus een aantal ongeladen deeltjes, neutronen genoemd.
Door de protonen en de neutronen wordt gezamenlijk het atoomgewicht gevormd.
Einstein heeft men zijn beroemde relativiteitstheorie aangetoond dat evenals warmte en licht ook
massa een vorm van energie is. De betrekking van Einstein voor massa en energie is vastgelegd in de
formule:
=

is de hoeveelheid energie, die ontstaat bij het verdwijnen van een massa
(Hierin is uitgedrukt in Joules; is kg en is m/sec.)

.

is de lichtsnelheid.

Uit deze theorie volgt, dat wanneer de energie van een elektron toeneemt (bv. de bewegingsenergie of kinetische energie genaamd) ook de massa van het elektron groter zal worden.
Dit blijkt uit de volgende formule:
=

1−

Hierin is
de zg. rustmassa van het elektron, d.w.z. de massa bij snelheid = 0; dan is
Neemt toe, dan wordt de noemer van de breuk kleiner, dus wordt groter.

Als

=

(de lichtsnelheid), dan is

= 1, dus de noemer wordt nul,

Oplossingen inzenden van de opgaven 306 t/m 310.

=

is dan oneindig groot.

.
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48,1. Het elektrostatische veld (vervolg)
De elektronen zijn dus de dragers van elementaire eenheden van negatieve elektriciteit.
Het zijn deeltjes met een massa van 9,11. 10
kg. De grootte van de lading is 1,602. 10
Coulomb .
Bij een geleider van metaal is een aantal elektronen min of meer vrij beweeglijk binnen de
geleider, zodat zij zich van de omgeving van het ene atoom naar de omgeving van het andere atoom
kunnen bewegen. De positieve atoomkernen met de vaster aan hen gebonden elektronen zijn aan
bepaalde evenwichtsstanden gebonden, waaromheen zij trillingen uitvoeren.
Bij een isolator is een beweging van de elektronen van het ene atoom naar het andere niet goed
mogelijk. Wel kunnen bij een isolator ten gevolge van uitwendige oorzaken kleine verschuivingen der
negatieve en positieve ladingen binnen het atoom ontstaan. Dit verschijnsel heet polarisatie (hier
komen wij later nog op terug). De elektronen bij een geleider die zich vrij door het metaal bewegen,
heten vrije elektronen.
Het zijn dus de vrije elektronen die in een geleider de elektrische stroom bepalen.
Een spanningsbron heeft dus geen andere taak dan om deze vrije elektronen in de geleider als het ware
rond te pompen.
Uit bovenstaand betoog zal het nu duidelijk zijn dat bij contact van twee lichamen met
verschillende diëlectrische constante, dus met een verschillend aantal elektronen per atoom, het
lichaam met de meeste elektronen afstoot, dus positief opgeladen wordt.
Een tweede manier om elektronen aan een lichaam te onttrekken is, door het ongeladen lichaam
in contact te brengen met een voldoende positief geladen lichaam. Een derde manier vinden we door
het lichaam te bestralen men kortgolvig licht (bv. ultraviolet licht of röntgenstralen). Hierbij zendt het
lichaam elektronen uit en wordt dus positief geladen.
Men noemt dit het foto-elektrisch effect.
Indien een neutraal atoom een of meerdere elektronen verliest, is deze atoomrest positief
geladen. Zo’n atoomrest heet een positief ion. Heeft een atoom een of meer elektronen te veel, dan
noemen we dit een negatief ion.
48,2. De wet van Coulomb
Deze wet luidt: Twee gelijksoortige geladen lichamen stoten elkaar af, of twee ongelijksoortige
geladen lichamen trekken elkaar aan met een kracht, die recht evenredig is met het product der
ladingen en omgekeerd evenredig met de afstand tussen de lichamen in het kwadraat.
In formulevorm:
=
in Newton, in Coulomb, in meter.
De evenredigheidsfactor =
= 9. 10 zodat geldt:
=

4

1

.

= 9. 10

Bij een geladen geleider bevindt zich de lading aan het oppervlak.
Dit volgt direct uit de wet van Coulomb.
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Immers een geladen lichaam bevat bv. een teveel aan elektronen. Deze gelijknamig geladen lichamen
stoten elkaar af en zullen dus zo ver mogelijk van elkaar af gaan. Bij een bol is de lading gelijkmatig
over het oppervlak verdeeld. Is een lichaam niet bolvormig, dan zal de lading ook niet homogeen over
het lichaam verdeeld zijn. Daar waar het oppervlak de sterkste kromming vertoont, is de lading het
grootst. Heeft een geleider een scherpe kant of spits, dan zal zich daar de meeste lading (positief of
negatief) ophopen.
48,3. De elektrische veldsterkte
Een lichaam met lading in een punt van een elektrisch veld van een puntlading geplaatst,
ondervindt volgens Coulomb een kracht recht evenredig met de grootte van de lading .
Deze kracht zal verder afhankelijk zijn van de sterkte van het veld. We voeren nu de grootheid
elektrische veldsterkte in die we als volgt definiëren.
De elektrische veldsterkte in een punt van het veld is de kracht op de positieve eenheidslading in dat
punt uitgeoefend.
De positieve eenheidslading is een lading van +1 coulomb.
De elektrische veldsterkte is dus een grootheid met een richting en een grootte, dus een vector.
De veldsterkte in een punt van het veld veroorzaakt door meerdere puntladingen is gelijk aan
de vectoriële som (dus de resultante) van de veldsterkten die de verschillende puntladingen afzonderlijk in zouden veroorzaken. Bevindt zich nu in een punt in een elektrisch veld niet de positieve
eenheidslading doch de lading Coulomb, dan is de kracht op die lading uitgeoefend × de veldsterkte in dat punt.
Deze kracht heet de Coulombkracht uitgedrukt in Newton. In formulevorm:
48,4. Krachtlijnen

=

Voor de voorstelling van het elektrische veld maken we gebruik van zogenaamde krachtlijnen.
Hieronder verstaan wij krommen, waarvan de raaklijn in ieder punt van de kromme de richting van de
veldsterkte in dat punt aangeeft. De positieve richting van de krachtlijn is die richting, die overeen
komt met de richting van de veldsterkte.
We kunnen de elektrische krachtlijn ook als volgt definiëren:
Een elektrische krachtlijn is de denkbeeldige baan die een positieve eenheidslading zou afleggen onder
invloed van het elektrische veld.
Hierdoor is de richting van de elektrische krachtlijn vastgelegd.
Een elektrische krachtlijn treedt uit een positief geladen lichaam en treedt bij een negatief geladen
lichaam weer binnen.

Oplossingen inzenden van de opgaven 311 t/m 315.
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49,1. Krachtlijnen (vervolg)
In fig. 49,1 is een positieve en een negatieve lading getekend. In een willekeurig punt bevindt zich
een positieve eenheidslading. De resulterende veldsterkte t.g.v. de beide ladingen vinden we door de
vectoriële som der beide veldsterkten te nemen. De afstand
is en de afstand
is .
De bolletjes bij
en beschouwen
we als puntladingen.
Nu is:
= 9. 10
en
= 9. 10

.

De resulterende veldsterkte is nu te
berekenen.
Zij is gericht volgens
de raaklijn in het punt

Fig. 49,1.

aan de krachtlijn die door gaat.
We hebben nu gezien dat de krachtlijnen uit een positief geladen lichaam treden en bij een
negatief geladen lichaam weer binnenkomen.
Hieromtrent is nog het volgende op te merken:
Beschouwen we een bolvormig geladen lichaam dan treden de krachtlijnen symmetrisch over de bol
verdeeld uit. De krachtlijnen treden loodrecht op het oppervlak uit. Indien we dus de krachtlijnen
verlengen in de bol (waar ze echter niet aanwezig zijn) dan gaan ze alle door het middelpunt.
De krachtlijnen treden dus uit volgens de richting van de straal, die ook wel radius genoemd wordt.
We zeggen dat de krachtlijnen
radiaal symmetrisch uitreden
uit een positief geladen bolvormig lichaam en radiaal
symmetrisch binnentreden bij
een negatief geladen bolvormig lichaam.
In fig. 49,2 zijn enige krachtlijnen velden getekend.
49,2. De elektrische
krachtstroom

a.
fig. 49,2a.

Er bestaat tussen het
beeld van de vloeistofstroming en het beeld van de
elektrische velden een grote
overeenkomst.
Denken we ons een positief
geladen lichaam dan treden er
uit dit lichaam de denkbeeldige krachtlijnen. We veronderstellen nu dat uit een lading evenveel krachtlijnen
treden als de lading groot is.
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We noemen nu de hoeveelheid uittredende krachtlijnen
de elektrische krachtstroom
Φ. (spreek uit de elektrische
krachtstroom flux).
Hieruit volgt dat:
=Φ

b.

Welk gesloten oppervlak er
nu ook om een positief geladen lichaam gedacht wordt,
steeds gaat er een even grote
krachtstroom doorheen
(m.a.w. steeds gaan er evenveel krachtlijnen door dit
oppervlak).

Fig. 49,2b.
Dit geldt natuurlijk eveneens
omgekeerd voor een negatief
geladen lichaam.
Omsluit een gesloten oppervlak geen lading, dan zal er
dus ook geen krachstroom
doorgaan. Algemeen geldt:
De elektrische flux door een
gesloten oppervlak is gelijk
aan de som van de omsloten
lading.
Dus:
Φ=Σ .

Het teken Σ (spreek uit sigma)
is het sommatieteken.
Hiermee bedoelen we de algebraïsche som, dus met inachtname der tekens. Immers bij
positieve ladingen treden de
krachtlijnen uit en bij negatieve ladingen binnen.

c.

Fig. 49,2c

Oplossingen inzenden van de opgaven 316 t/m 318.

Hebben we bv. 4 ladingen nl.
= 6 Coulomb,
=−4
Coulomb,
= −5 Coulomb
en
= 12 Coulomb, dan is
Σ = 6 − 4 − 5 + 12 = 9
Coulomb.
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De diëlectrische verschuiving
In fig. 50,1 is een positieve
bolvormige lading getekend, omvat
door bollen met verschillende stralen.
Nu geldt voor deze bollen dat voor
ieder de omvatte lading gelijk is, dus
eveneens de elektrische flux die door
ieder gaat.
Noemen we de bollen resp 1, 2 en 3
en de bijbehorende fluxen ,
en
dan geldt dat:
=

=

.

We voeren nu een grootheid
in, die de elektrische flux per oppervlakte aangeeft. Deze grootheid noemen we de:
Fig. 50,1.

diëlectrische verschuiving
dus:

Zonder meer zien we duidelijk in met behulp van de formule
Daar = was, geldt dus ook:
=

=

dat

=

>

>

.

=

Hieruit volgt dat is uitgedrukt in Coulomb / .
Deze diëlectrische verschuiving (op de naam komen we later nog terug) blijkt verder nog evenredig
te zijn met de elektrische veldsterkte . De evenredigheidsfactor is , zodat geldt:
=

We kunnen dit als volgt bewijzen:
Volgens de wet van Coulomb was de kracht die twee ladingen op afstand
aan:
=

op elkaar uitoefenen gelijk

De veldsterkte is de kracht op de positieve eenheidslading zodat we kunnen zeggen:
=

.
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Schrijven we dit als:
noemen we , dan is:

, dan is 4

=

=

het oppervlak van een bol met straal , dit oppervlak

of:

=

=

. Daar

geldt dus:

=

Voorbeeld 1. Hoe groot is de veldsterkte rondom een geladen rechte draad?
Oplossing: We stellen de lading van de draad per eenheid van lengte .
Het veld rondom de geleider vertoont cilindersymmetrie. De krachtlijnen zullen denkbeeldige cilinders
met de geleider als as snijden. De elektrische krachtstroom door het cilinderoppervlak op afstand van
de draad zal per eenheid van lengte gelijk zijn aan:
=

=

.

. Dus daar

=

dan is:

=

=

=

=

.

Voorbeeld 2. Hoe groot is de kracht die twee evenwijdige dunne draden op een afstand , waarvan de
eerste per lengte-eenheid een lading
bevat, op elkaar uitoefenen?
Oplossing: Deze is met behulp van voorbeeld 1.

50,2. Potentiaal en potentiaalverschil

.

Onder de potentiaal in een punt van het elektrische veld verstaan we de arbeid die nodig is om
een positieve eenheidslading van een plaats waar de potentiaal nul gesteld is naar het punt te
brengen.
Voor de plaats waar de potentiaal nul gesteld is, wordt meestal het oneindige genomen.
Onder het potentiaalverschil tussen twee punten verstaan we de arbeid die nodig is om de
positieve eenheidslading van het ene punt naar het andere punt te brengen.
In plaats van over het potentiaalverschil tussen twee punten spreken we meestal over spanning.
De eenheid van potentiaal en van potentiaalverschil is Volt.
Brengen we niet een eenheidslading maar een lading van Coulomb over, dan is de arbeid die
verricht moet worden maal zo groot. De dan verkregen arbeid is uitgedrukt in Joules dus:
in Coulomb,

in Volt,

=

in Joules.

.

We hebben gezien dat de veldsterkte de kracht op de positieve eenheidslading was.
Op een lading van Coulomb was de Coulombkracht:
=

Nu is volgens de mechanica de arbeid gelijk aan kracht maal weg. Verplaatsen we dus een lading
over een afstand , dan is de verrichte arbeid: =
= . . .
Deze arbeid is ook gelijk aan: = . zodat:
.

= . .

Voor de veldsterkte kunnen we dus schrijven:
Volt/meter is.

of:
=

Oplossingen inzenden van de opgaven 319 t/m 320.

=

.

; hieruit volgt dat de eenheid van veldsterkte
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51,1. Het elektrostatisch gedrag van metalen
Wordt een metalen geleider in een elektrisch veld gebracht, dan zal door dat elektrische veld
een kracht worden uitgeoefend op de elektronen in de geleider. Deze elektronen zullen zover zij vrij
beweeglijk zijn, gaan bewegen. Er zullen zich oppervlakteladingen gaan vormen. Indien het veld t.o.v.
de geleider een richting heeft van links naar rechts, ontstaat er een positieve oppervlakte aan de
rechterzijde en een negatieve aan de linkerzijde van de geleider. Dit verplaatsen van ladingen in de
geleider ten gevolge van een elektrisch veld noemt men influentie. De oppervlakteladingen heten
influentieladingen.
Deze oppervlakteladingen zullen zich zo gaan instellen, dat de component van de veldsterkte
langs het metaal steeds gelijk nul is. We kunnen ook zeggen dat de krachtlijnen loodrecht op het
metaaloppervlak staan. Hieruit volgt dat het metaaloppervlak overal gelijke potentiaal heeft.
Een vlak dat overal dezelfde potentiaal bezit, heet een equipotentiaalvlak.
Indien het metaaloppervlak geen equipotentiaalvlak zou zijn, dan zouden de elektronen die in
een metaal vrij beweeglijk zijn, zich onder de invloed van het veld zolang bewegen tot een equipotentiaalvlak is opgetreden. Het oppervlak is echter niet alleen een equipotentiaalvlak, doch het gehele
materiaal moet dezelfde potentiaal hebben. Immers was dit niet het geval dan zouden in het materiaal
weer stromen moeten optreden. Binnen in het metaal bestaat dus geen elektrische krachtstroom.
Ook een holle ruimte die geheel door een metalen omhulsel omsloten is en waarin zich geen
ladingen bevinden, moet geheel en al dezelfde potentiaal hebben.
De ruimte is vrij van elektrische veldsterkten; het is dus een veldvrije ruimte.
De krachtlijnen gaan uit van positieve ladingen en treden binnen in negatieve ladingen; indien er in de
ruimte geen ladingen zijn, zijn er dus ook geen krachtlijnen.
De ruimte binnen het metalen omhulsel is elektrostatisch afgeschermd.
Het blijkt zelfs dat het metalen omhulsel niet geheel gesloten behoeft te zijn; ook een kooi van gaas
schermt uitwendige elektrische velden af. Zo’n metalen kooi staat bekend als de kooi van Faraday.
51,2. Geleiders
Zoals we reeds gezien hebben, zijn het bij metalen de vrije elektronen die zich bewegen als
door de geleider een stroom vloeit. De historische ontwikkelingsgang heeft er toe geleid als positieve
richting van de stroom de richting een te nemen die juist tegengesteld is aan de beweging der
elektronen. Bij een geleider stelt zich nu een zodanige stationaire toestand in, dat door elke doorsnede
een even grote stroom vloeit. Langs de draad treedt een zeker potentiaalverval op. In de asrichting van
de geleider stelt zich een elektrisch veld in, zodat op de elektronen een kracht wordt uitgeoefend.
Door deze kracht worden de elektronen versneld. Ten gevolge van de wisselwerking met de overige
deeltjes van de geleider zullen echter ook energieverliezen optreden. Deze verliezen constateren we in
de geleider als warmte-ontwikkeling. Zodra nu deze energieverliezen even groot geworden zijn als de
energie die de elektronen verkrijgen door de krachten die er op werken, zal zich een stationaire
toestand instellen, waarbij de elektronen een zekere snelheid gekregen hebben.
Iedere geleider bezit dus een zekere weerstand, zoals we in de lessen van de theoretische
elektriciteitsleer reeds geleerd hebben, is de weerstand o.a. afhankelijk van de temperatuur.
Bij metalen neemt de weerstand met de temperatuur toe.
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(Bij enige stoffen zoals kool, silicium en enkele andere stoffen neemt de weerstand bij temperatuurstijging af). Naar lagere temperaturen gaande, neemt de weerstand sterk af. Bij temperaturen die het
absolute nulpunt benaderen, wordt de weerstand zeer klein. Bij sommige metalen zoals lood, tin en
zink wordt bij zeer lage temperatuur de weerstand plotseling onmeetbaar klein.
Men noemt dit verschijnsel suprageleiding.
De temperatuur waarbij de weerstand plotseling onmeetbaar klein wordt, heet het sprongpunt.
51,3. Elektrische stroom en stroomdichtheid
Definitie: Onder een elektrische stroom door een keten verstaan we de hoeveelheid lading die per
seconde door een doorsnede stroomt.
In formulevorm geschreven wordt dit:
=

= A mpere
= Coulomb
= seconde

Uit de definitie volgt dat iedere verplaatsing van lading een elektrische stroom is. De positieve richting
van deze stroom is gelijk aan de richting waarin de positieve lading verplaatst wordt. Hebben we dus
een elektronenbeweging dan is de positieve richting van de stroom tegengesteld aan de bewegingsrichting van de elektronen.
Uit bovenstaande formule volgt verder dat we de stroom op twee manieren kunnen vergroten
door meer lading in eenzelfde tijdseenheid te verplaatsen of door eenzelfde hoeveelheid lading in een
kortere tijd te verplaatsen.
Versnellen we dus een hoeveelheid lading die verplaatst moet worden door een geleider, dan
is de stroom groter.
Een ander belangrijk begrip is het begrip stroomdichtheid.
Onder de stroomdichtheid verstaan we de hoeveelheid lading die door een doorsnede van een
geleider stroomt, dus de stroom per oppervlakte-eenheid.
De stroomdichtheid wordt aangegeven met de letter en is uitgedrukt is Ampère per vierkante meter.
In formulevorm geschreven wordt dit:
=

= Ampere
=
= Ampere/

Van dit laatste maken we vooral gebruik indien we te maken hebben met niet homogene
geleiders, d.w.z. geleiders die niet overal dezelfde samenstelling hebben of niet overal even dik zijn.
Doordat het materiaal waaruit de geleider bestaat verontreinigingen kan bevatten en daar
indien een draad die bij het fabriceren “getrokken” wordt niet overal even dik is, zal er meestal geen
homogene stroomverdeling in de geleider zijn.
Dit kan vooral bij een vereiste grote nauwkeurigheid afwijkingen geven in de berekeningen.
Men zal dan liever gebruik maken van het begrip stroomdichtheid.

Oplossingen inzenden van de opgaven 321 t/m 324.

R.T.
Natuurkunde. Les 52

Nadruk verboden 103

52,1. De weerstand van een geleider
De weerstand van een geleider wordt bepaald door de soort van de stof waaruit de geleider
bestaat, verder door de lengte van de geleider en door de doorsnede van de geleider.
In formule vorm:
in ohms
in meters
= .
vierkante meter
in ohm × meter
heet de soortelijke of specifieke weerstand van de stof.

Het verband tussen de stroom door een geleider, de spanning die die stroom veroorzaakt en de
weerstand van de geleider is vastgelegd in de Wet van Ohm die we reeds hebben leren kennen.
= .

In plaats van over de weerstand van een geleider kunnen we echter ook praten over de
geleiding van de geleider. De geleiding aangegeven door de letter is het omgekeerde van de
weerstand en is uitgedrukt in Siemens zodat we de wet van Ohm ook kunnen schrijven als:

Hierin is:

=

=

.

.

is het soortelijk geleidingsvermogen, uitgedrukt in
Siemens/meter

Vervangen we in de formule = .
dan vinden we:
= . . .
of:

respectievelijk door . ;
=

door

=

en

door .

Deze formule is bekend als de specifieke wet van Ohm, daar hij is uitgedrukt in de
zogenaamde specifieke grootheden:
de stroomdichtheid, de soortelijke geleiding en de veldsterkte.
52,2. Arbeid en vermogen
Vermogen is de arbeid per tijdseenheid, dus arbeid is vemogen maal tijd
In de mechanica hebben we geleerd:
=

ℎ ×

Waarin de kracht is uitgedrukt in Newton, de weg in meters en de arbeid in Newtonmeters of Joules.
Indien we een lading van Coulomb verplaatsen over een bepaalde afstand, bv. door een
geleider, dan verrichten we een bepaalde hoeveelheid arbeid. In les 48 punt 48,3 hebben we geleerd
dat we hiervoor een kracht moeten uitoefenen die gelijk is aan . .
( is de lading, de veldsterkte) zodat, indien we de afgelegde weg noemen, de arbeid die we
verrichten, gevonden wordt als:
=

. =

. =
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daar . = het potentiaalverschil tussen de punten van de geleider is, waartussen we de lading
verplaatst hebben. Verder is = . zodat we voor de verrichte arbeid vinden:
= Ampere
= Volt
= seconde
= Joule
gelijk is aan de arbeid per tijdseenheid vinden we voor het vermogen:
=

Daar het vermogen

.

=

.

= .

In de mechanica leerden we dat de arbeid gegeven door de formule = . alleen opging als de
kracht en afgelegde weg dezelfde richting hadden.
Is dit niet het geval en maken de kracht en de wegrichting een hoek met elkaar dan was de arbeid
gegeven door de formule = . cos . Dit geldt ook indien de stroom en de spanning niet dezelfde
richting hebben. Dus als stroom en spanning niet in fase zijn:
Zijn de stroom en de spanning over een hoek uit fase dan geldt:
= . . cos

Zoals we in de lessen van de wisselstroomtheorie reeds hebben gezien zijn meestal stroom en spanning niet in fase. We weten dat zodra er in een schakeling behalve weerstanden, condensatoren en
spoelen voorkomen, meestal stroom en spanning niet meer in fase zijn. Noemen we de impedantie van
de keten dan schrijven we de wet van Ohm als = . . Voor het opgenomen vermogen vonden
we:
= . . cos

Hierin is: cos

=

ë

zijn de effectieve waarden, stellen we het reële deel van de complexe impedantie voor door
en de absolute waarde door | ̅ | dan schrijven we cos korter op als cos
.
| |

Hiermee kunnen we het opgenomen vermogen ook schrijven als volgt:
=

=

=

cos

. | ̅| . | | =

.

Samenvattend vinden we dus:
Daar

= √ 2 Ȋ en

. cos

=

=
=

.

| |

.

. of door
.

| |

=

. cos

te vervangen door
.

=

| |

.

= √2 Ȗ kunnen we ook schrijven:
=

Ȋ Ȗ cos

Oplossingen inzenden van de opgaven 325 t/m 328.

=

| ̅ | geldt:

=

daar

| |

Ȋ

=

.

=
Ȗ

.

| |

| |

| |

vinden we:
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53,1. De condensator
Een condensator bestaat uit twee geleiders gescheiden door een niet geleider.
Een condensator bezit capaciteit, d.w.z. het vermogen een lading te bevatten.
Onder de capaciteit van twee geleiders, waarvan alle krachtlijnen die op de ene geleider
ontspringen op de andere geleider eindigen, verstaat men het quotiënt van de lading en de spanning.

Typ hier uw vergelijking.

=

in Coulomb
in Volt
in Farad

In fig. 53,1 is een
condensator getekend met de
krachtlijnen. Eigenlijk spreiden
de krachtlijnen aan de zijkanten
de condensator.
We zullen echter de problemen
bij de condensator ideaal behandelen, waarbij we afzien
van de zg. randspreiding.
We veronderstellen de condensator geladen tot een lading ,
d.w.z. de bovenste plaat in fig.
53,1 bezit een lading + en de
Fig. 53,1.
onderste plaat een lading van
− . De krachtlijnen gaan zoals
we hebben van +
− .
We veronderstellen vacuüm tussen de platen. Uit de lading + treedt de elektrische flux die bij de
negatief geladen plaat binnentreedt.
Indien we afzien van de randspreiding zal bij iedere doorsnede, genomen loodrecht op de
krachtlijnen, de door die doorsnede gaande flux steeds even groot zijn. De flux per oppervlakte is dus
overal even groot. Deze flux per eenheid van oppervlakte hebben we genoemd; de diëlectrische
verschuivingsstroom, zodat:
= = constant is:
De veldsterkte tussen de platen is = , waarbij de afstand tussen de platen is. Daar tevens
= . (zie les 50,1) en daar evenals constant is moet de veldsterkte tussen de platen overal
even groot zijn. Uit de formule:
=

volgt dan als

constant is dat de verhouding

constant moet zijn.

Veronderstellen we dat de positieve plaats een potentiaal nul heeft, terwijl daar eveneens gelijk
aan nul is, dan is: = onbepaald = .
De spanning neemt nu lineair met de afstand tussen de platen toe. Zetten we het potentiaalverschil als
functie van de afstand tussen de platen af, dan vinden we een rechte lijn (zie fig. 53,2).
De spanning op de condensator is
genoemd in fig. 53,2.
We hebben nu de volgende betrekkingen:
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=
= . en = . .
Vullen we deze laatste twee formules in de eerste in dan vinden we
met = . de formule:
=

=

.

=

.

=

.

Hieruit volgt: de capaciteit van een condensator is evenredig met de
oppervlakte van de platen en omgekeerd evenredig met de afstand
tussen de platen. De evenredigheidsfactor is . Daar is uitgedrukt
in Farad, in
en in is:
=

Fig. 53,2.
=

.

uitgedrukt in Farad per meter. We vinden dus:

in Farad
in meters

in Farad/meter

heet de diëlectrische constante, daar het een evenredigheidsfactor is, bezit het een dimensie.
Deze is dus Farad per meter.
=

≈ 8,854. 10

. Hierin is

de lichtsnelheid in vacuüm in

/sec.

Uit bovenstaande formule blijkt dat we de capaciteit van een condensator kunnen vergroten door het
oppervlak van de platen te vergroten en de afstand tussen de platen te verkleinen. Hiervan is o.a.
gebruik gemaakt bij de elektrolytische condensator om een hoge capaciteit te krijgen.
53,2. De elektrische energie van een condensator
De elektrische energie die bij het laden van de condensator wordt toegevoerd is niet verloren.
Ze kan bij het ontladen weer gewonnen worden. Laden we een condensator met een constante stroom
op, dan zal de spanning als functie van de tijd lineair toenemen. Nadat de laadtijd verstreken is, heeft
de condensator een lading gekregen, die we toegevoerd kunnen denken door de bovengenoemde
stroom en de gemiddelde waarde van de spanning die na lading op de condensator aanwezig is.
De aan de condensator toegevoerde energie is nu dus = ½ × Joules.
Met behulp van de formule = × wordt dit:
1
1
1
=
=
2
2
2
Overzicht van de gevonden formules voor de vacuümcondensator:
=

=

Hoofdwet:

=

=
=½

=½

=

=

=½

de lading in Coulomb
de spanning in Volt
de capaciteit in Farad
de oppervlakte in vierkante meter
de diëlectrische verschuivingsstroom in Coulomb/
de afstand tussen de platen in meters
de veldsterkte in Volt/meter
de arbeid in Joule of Wattseconde

Oplossingen inzenden van de opgaven 329 t/m 332.
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54,1. De condensator met diëlectricum tussen de platen
Het diëlectricum tussen de platen van de condensator is een isolerende stof en bezit dus geen
vrije elektronen. De elektronen die zich in de isolator bevinden, zijn gebonden aan de kern van het
atoom, waarbij zij behoren. Brengen we nu een lading op de platen van een condensator met
diëlectricum dan zullen de elektronen van ieder atoom van het diëlectricum verschuiven t.o.v. de kern.
Zij blijven echter in de aantrekkingssfeer van het atoom en treden dus niet uit.
In figuur 54,1 hebben we een atoom als een bolletje
voorgesteld. De elektronen in de kern zijn in de atomen
verschoven. Dit verschijnsel heet polarisatie.
We wijzen er uitdrukkelijk op dat de elektronen zich niet door
het materiaal verplaatsen; zij blijven bij het atoom waartoe zij
behoren. Het atoom blijft dus neutraal.
De verschuiving van de elektronen geschiedt over een kleine
afstand binnen de aantrekkingssfeer (ook wel attractiesfeer
genoemd) van de atoomkern. Een gepolariseerd atoom vormt
een dipool. Dit zijn deeltjes waarvan een zijde een overmaat
aan positieve en aan de andere zijde een overmaat aan
negatieve lading bezit.
Fig. 54,1.
In fig. 54,2 hebben we een condensator met gepolariseerd diëlektricum schematisch getekend. We zien dus dat in
het diëlectricum een verschuiving van lading optreedt.
Daar we een elektrische stroom hebben gedefinieerd als een
verplaatsen van lading ontstaat er dus tijdens de polarisatie
eveneens een elektrische stroom. Indien het materiaal gepolariseerd is, houdt deze stroom dus op te bestaan.

Fig. 54,2.

Dit verschuiven van de elektronen en de kernen t.o.v. elkaar
heeft de naam gekregen van diëlektrische verschuivingsstroom en wordt aangegeven met de letter . Deze naam is
historisch ontstaan. We hebben echter in de voorgaande lessen
gezien dat een geheel andere betekenis is toegekend en wel
de doorgestuurde hoeveelheid flux per oppervlakte.

De naam voor als diëlectrische verschuivingsstroom is echter gehandhaafd.
We gaan nu een condensator met vacuüm tussen de platen vergelijken met een condensator
met diëlectricum tussen de platen. We veronderstellen de afstand tussen de platen en het oppervlak
van de platen bij beide condensatoren hetzelfde. Verder veronderstellen we dat beide condensatoren
dezelfde lading bezitten.
Indien dit het geval is, dan geldt voor beide dat = hetzelfde is.
Dus
=
ë . Bij de vacuümcondensator is de veldsterkte
Wat gebeurt er nu bij de condensator met diëlectricum?

=

.

In fig. 54,2 zien we dat het gepolariseerde diëlectricum een veld veroorzaakt tegengesteld aan het veld
dat door de condensator was uitgezet.
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Noemen we de veldsterkte bij de condensator zonder diëlectricum de oorspronkelijke veldsterkte
en de veldsterkte in het diëlectricum de gepolariseerde veldsterkte
, dan is de resulterende
veldsterkte
te vinden als:
=
−

Uit bovenstaande concluderen we dus dat de veldsterkte bij een condensator met diëlectricum kleiner
is dan de veldsterkte bij een condensator met vacuüm indien zij dezelfde lading bezitten.
Daar = en de afstand tussen de platen hetzelfde is, zal de spanning bij een condensator met
diëlectricum tussen de platen dus kleiner worden. Volgens de formule =
moet dus, daar beide
condensatoren dezelfde lading bezitten en daar de spanning van een condensator met diëlectricum
kleiner wordt, de capaciteit van de condensatoren met diëlectricum groter zijn dan die met vacuüm.

Het getal dat aangeeft hoeveel maal de capaciteit van een condensator met diëlectricum groter
wordt dan de capaciteit van een vacuümcondensator heet de relatieve diëlectrische constante .
Uit bovenstaand betoog volgt dat een onbenoemd getal is, het woord ‘relatief’ wil zeggen
“met betrekking tot”, dus bij de condensator met betrekking tot vacuüm: is groter dan 1.
Men zegt ook wel de = 1 bij een vacuümcondensator. Voor lucht bv. = 10006; voor glas 5 tot
7; voor zuiver water is = 81,1; voor kwarts 8 etc.
De capaciteit voor een condensator met diëlectricum wordt nu gegeven door de formule:
=

is een factor die afhankelijk is van de stof die het diëlectricum vormt.
Immers iedere stof bevat een ander aantal elektronen per atoom. Des te meer elektronen er bij een
atoom behoren des te groter zal de polarisatie kunnen zijn en des te groter zal het polarisatieveld
worden. De resulterende veldsterkte wordt steeds kleiner dus ook de spanning op de condensator.
De capaciteit neemt dus toe.
Het is natuurlijk niet mogelijk dit ongelimiteerd op te voeren daar de voorwaarde gehandhaafd
moet blijven dat het diëlectricum tussen de platen een isolerende stof moet zijn.
Bij een vacuümcondensator kan er in het geheel geen polarisatie optreden, daar er zich immers
geen atomen in het vacuüm bevinden. Wat er bij het laden van een vacuümcondensator in het diëlectricum gebeurt, is niet bekend. We kunnen echter ook in vacuüm rekenen met de grootheden en of
er iets in het vacuüm gebeurt of niet. De berekeningen met de afgeleide formules geven de juiste
conclusies aan.

Oplossingen inzenden van de opgaven 333 t/m 335.
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55,1. De condensator met diëlectricum tussen de platen (vervolg)
In de vorige les hebben we gezien dat de diëlectrische verschuivingsstroom in het vacuüm
even groot was als die in het diëlectricum indien bij beide de lading hetzelfde is.
We veronderstellen dat beide condensatoren hetzelfde plaatoppervlak en dezelfde afstand tussen de
platen hebben. Bij een condensator met een diëlectricum tussen de platen met een relatieve
diëlectrische constante is de veldsterkte kleiner dan bij vacuüm. Noemen we de capaciteit van de
vacuümcondensator
en die van de condensator met diëlectricum
dan geldt indien beide dezelfde
lading hebben:
=
en =
dus
=
of:
=

of

=

of:

=

De spanning wordt dus bij de condensator met diëlectricum maal kleiner, daar verder
volgt hieruit dat bij de condensator met diëlectricum ook maal kleiner wordt.
Daar
=
ë
condensator met diëlectricum:
Hierin is

terwijl voor de vacuümcondensator geldt
=

=

=

; geldt voor de

dus de veldsterkte die bij de condensator met diëlectricum tussen de platen geldt.

Voorbeeld: Een condensator met plaatoppervlak en afstand tussen de platen wordt geladen tot een
lading . De condensator wordt geïsoleerd opgesteld. Nu wordt er tussen de platen een tussenstof
gedaan met een relatieve diëlectrische constante .
Bereken de energie van de condensator in de beide gevallen.
Oplossing: We hebben de keus uit 3 formules nl:
=½

=½

=½

=½

Daar de lading constant blijft, nemen we de laatste dus:
In het eerste geval geldt dan:

=½

=½

.

, Dit is dus met vacuüm tussen de platen.

Na het inbrengen van het diëlectricum geldt:
=½

=½

=½

Hieruit volgt dat de energie van de condensator
diëlectricum.

maal kleiner geworden is na het inbrengen van het

We gaan nu behandelen wat er gebeurt bij een condensator met diëlectricum t.o.v. dezelfde
condensator met vacuüm als we de spanning constant houden. Beide condensatoren staan dus op
eenzelfde spanningsbron. Het diëlectricum wordt weer gepolariseerd, zodat bij het diëlectricum de
veldsterkte weer afneemt.
=

Voor beide condensatoren geldt echter:

=

.

−
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als voor beide condensatoren hetzelfde is, moet dus ook hetzelfde zijn; d.w.z.
moet gelijk zijn aan de veldsterkte die bij de vacuümcondensator heerst.
De veldsterkte die afneemt door het inbrengen van het diëlectricum wordt door de spanningsbron weer
opgevoerd totdat
weer de waarde
heeft gekregen. De condensator met
diëlectricum zal dus meer lading krijgen dan de condensator met vacuüm. Q wordt dus groter.
Daar =
zal bij eenzelfde spanning en groter wordende lading de capaciteit groter worden.
Het bedrag waarmee groter wordt, is weer de relatieve dielectrische constante , zodat we wederom
vinden:
Daar zowel

=

Verder vinden we weer =
gebruiken we nu de vergelijking:

.

voor de condensator met diëlectricum. Om de energie te bekijken

=½

Voor de vacuümcondensator geldt:
=½

Voor de condensator met diëlectricum geldt:
=½

= ½

De energie wordt dus bij eenzelfde spanning
t.o.v. die bij vacuüm.

maal groter dan bij een condensator met diëlectricum

55,2. Overzicht van de gevonden betrekkingen
Vacuümcondensator

Condensator met diëlectricum

=

Idem

=

=

=

=

=

Bij constante lading:
=½

=½

Bij constante spanning:
=½

=½

Idem
Idem
=

=
=½

=½

=½

Oplossingen inzenden van de opgaven 336 t/m 338.
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56,1. Berekening van de capaciteit van een condensator met gelaagd dielectricum
De condensator bevat twee diëlectrica
resp. met dikte en met relatieve diëlectrische constante resp.
en
.
Indien de condensator geladen is tot een
bepaalde lading , treedt uit de positieve plaat
een elektrische flux . Deze flux eindigt op de
negatieve plaat, zodat de elektrische flux die
door beide diëlectrica stroomt voor beide
diëlectrica hetzelfde is. Daar = is de
diëlectrische verschuivingsstroom in beide
media hetzelfde, dus:
=
= . Maar:
=
en
=
zodat:
=
of
=
De totaal op de condensator aangesloten spanning verdeelt zich over de beide diëlectrica
zodat geldt:

Fig. 56,1.

=

+

en omdat:
=

=
+

+

; daar:

=

=

Delen door , terwijl
1=

+

=

=

vinden we:

=

geldt:

=

+

binnen haakjes gebracht wordt, geeft:

. Hieruit volgt:

Bij meer diëlectrica vinden we:
=

=

of korter:

. . . .

(Σ is het sommatieteken; Σ

=

wil dus zeggen:

Juist zoveel als er diëlectrica gegeven zijn).
Is er slechts een diëlectricum dan is:

=

=

+

+

+ enz.

Voorbeeld: Een condensator met plaatafstand 5mm is geladen tot een spanning van 100 V.
Tussen de platen bevindt zich een glasplaat met = 4 van 2mm dikte. Bereken de veldsterkte in het
glas en in de lucht.
Oplossing: Daar

Verder is:
10 = 2

=4

=

= 100 =
+3

−

geldt:

(

lucht is 1 genomen) dus:

.
+

=2

=

+ 12

. 2. 10

= 14

+

of

. 3. 10
=

of
/ .
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=4

De veldsterkte in de lucht is

=

/ .

56,2. Berekening van de kracht waarmee de twee condensatorplaten van een condensator elkaar
aantrekken
We behandelen dit probleem op twee manieren:
e
1 met lading constant en 2e met spanning constant.
1e. constant
We veronderstellen dat van de condensator alles gegeven
is. De condensator is geladen tot een lading .
We trekken met een kracht de platen over een afstand
Δ uit elkaar. De arbeid die dan verricht is, is gelijk aan
= .Δ .
De energie van de condensator was voordat we de platen
uit elkaar trokken:
=½

Fig. 56,2.

=½

=½

geldt:

2e

=½

. We gebruiken deze formule daar de lading
=½

constant is, dus:

=½

(

)

.

.

=½

.

Indien de platen over een afstand Δ uit elkaar getrokken
Zijn, is de energie van de condensator geworden:

. De energietoename is dan:

( + Δ − )=½
=Δ =½

=½

(

=½

)

−½

=

. Deze arbeid is door onszelf verricht en is dus gelijk aan . Δ zodat

Δ of

=½

constant

−

=½

=

. Uit

=½

dus:

=

=

volgt

=

zodat:

Evenals in het eerste geval trekken we de condensatorplaten over een afstand Δ uit elkaar.
De arbeid die we verrichten is dus: = . Δ . De energie van de condensator voor we de platen over
een afstand Δ uit elkaar trokken is: = ½
. (nu deze formule omdat constant is) of:
=½

=

. De energie van de condensator nadat de platen over een afstand Δ uit elkaar

getrokken zijn, bedraagt:
=½
. We zien dus dat, hoewel we zelf arbeid verrichten, de
energie van de condensator kleiner wordt. De energie die totaal afgevoerd wordt, wordt aan de
spanningsbron geleverd. Deze wordt dus opgeladen. De energie-afname is:
−
en dit is weer
gelijk aan: . Δ .
=

−

=

(

)

=

= .Δ

dus

=½

=

−

(

=½

(

)

)

=

Laten we nu Δ tot nul naderen, daar we alleen de kracht willen weten waarmee de condensatorplaten
elkaar aantrekken, m.a.w. we zoeken juist de evenwichtstoestand, dan vinden we:
=

=

.

.

=

.

.

=

Oplossingen inzenden van de opgaven 339 t/m 342.
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=
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57.1. Het gedrag van geladen lichamen tussen de platen van een condensator
Brengen we een geladen lichaam tussen de platen van een condensator dan zal dit lichaam t.g.v.
de wet van Coulomb krachten ondervinden.
Als voorbeeld behandelen we eerst dat een geladen lichaam bv. een elektron met lading zich
op de negatieve plaat van de condensator bevindt en vragen ons af: met welke snelheid komt dit
elektron op de positieve plaat.
Indien het elektron de negatieve plaat verlaat, heeft het geen beginsnelheid, het ondervindt in
het veld een kracht zodat het elektron een eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid gaat
beschrijven. Indien we de afstand tussen de platen noemen, dan is dus: = ½
.
Hierin is te bepalen als volgt: De lading, dus in ons voorbeeld het elektron, bezit een bepaalde massa
. Daar er een kracht op werkt, krijgt het een versnelling , dus geldt: = . .
Volgens de elektriciteitsleer zal echter een geladen lichaam dat zich in een veld bevindt een elektrische
kracht ondervinden die gelijk is aan: =
. Deze twee krachten zijn hetzelfde zodat we vinden:
=
. (we hebben de lading van het elektron genoemd).
Voor de versnelling vinden we dus: = . Dit ingevuld in = ½
geeft: = ½
. De tijd die
het elektron nodig heeft om op de positieve plaat te komen is hieruit op te lossen. Deze is: =

De snelheid waarmee het elektron op de positieve plaat komt, vinden we uit
Vullen we en in, dan vinden we:
=

Daar

.

=

=

is

=

.

=

=

.

.

.

In deze formule zijn en constanten. We zien dus dat indien we de snelheid, waarmee het
elektron op de positieve plaat komt willen verhogen, we de spanning dienen te verhogen.
Hieruit volgt:
De snelheid is evenredig met de wortel uit de spanning.
We kunnen dit resultaat echter op een veel snellere manier verkrijgen met behulp van de Wet
van behoud van arbeid.
We hebben immers geleerd dat indien een lading van Coulomb een potentiaal verschil
doorloopt van volt er een arbeid verricht wordt van
Joules. De lading krijgt tussen de platen van
de condensator een beweging dus een kinetische energie. Deze kinetische energie is gelijk aan ½
.
Volgens de wet van behoud van energie geldt nu:
=

Daar we de lading van het elektron aangegeven hebben door
=

geldt:
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De grootheid de lading van het elektron gedeeld zoor zijn massa, dus de lading per eenheid
van massa wordt de specifieke lading van het elektron genoemd.
Deze bedraagt

= 1,77 × 10

coulomb per kg.

Voor de snelheid vinden we dan:
= 5,95. 10 √

/sec.

Bij het doorlopen van een spanningsverschil van 1 volt verandert de snelheid van het elektron
met 595 km/sec. Was de beginsnelheid nul, dan spreekt men wel van éénvolts-elektron.
Door de spanning steeds hoger te nemen, stijgt ook de snelheid van het elektron tot een zeer
hoge waarde. De snelheid van een lichaam dus ook van het elektron blijft echter kleiner dan de
lichtsnelheid:
= 3 × 10
/sec.

Dit volgt uit de relativiteitstheorie, die zegt dat bij grote snelheid van een lichaam de massa toeneemt.
In les 47 hebben we de formule reeds gegeven, deze was:
=

1−

Alleen bij zeer grote snelheid hebben we rekening te houden met de vergroting van de massa.
Is bv. de snelheid
, hetgeen reeds een zeer grote snelheid is, dan is de massa slechts met 5%
toegenomen. Een elektron verkrijgt deze snelheid als het een spanning van 2500 V heeft doorlopen.
Heeft een elektron in het begin reeds een snelheid
bezit het reeds een kinetische energie die gelijk is aan ½

in de richting loodrecht op de platen, dan
.

De arbeid die door het elektrische veld op het elektron met een lading
het doorlopen van een spanning is gelijk aan .

wordt uitgeoefend bij

De kinetische energie neemt met dit bedrag toe. Na het doorlopen van de spanning
kinetische energie geworden:
½
+
=½
.

id de

Hieruit kunnen we de snelheid van het elektron op ieder moment, op iedere afstand van de plaat
berekenen. Deze snelheid is:
=
Oplossingen inzenden van de opgaven 343 t/m 345.

+
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58,1. Een bewegend elektron in een elektrisch veld ingeschoten, evenwijdig aan
de platen van de condensator
We veronderstellen dat een elektron dat met
een snelheid
van links komt in fig. 58,1 het punt
bereikt. (Het punt is midden tussen de platen van
de condensator genomen).
Bij komt het elektron in de ruimte tussen de
twee vlakke condensatorplaten. Tussen de platen van
de condensator staat een spanning . Het veld tussen
de platen is homogeen. We zien dus af van het randeffect, d.w.z. van de spreiding van het elektrisch veld
Fig. 58,1.
aan de randen van de condensator.
Het elektron ondervindt in de horizontale richting
geen kracht. In de horizontale richting is de beweging van het elektron dus een eenparige beweging.
Noemen we de afgelegde weg in de horizontale richting dan geldt op een bepaald
tijdsmoment:
=

. .

In de verticale richting ondervindt het elektron wel een kracht.
Het wordt door de onderste plaat afgestoten en door de bovenste plaat aangetrokken.
Het elektron heeft in de verticale richting geen beginsnelheid. In de verticale richting ondervindt
het elektron dus een eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid.
Noemen we de afgelegde weg in de verticale richting
daarvoor:

dan geldt op een bepaald tijdsmoment

=½

De versnelling van het elektron in de verticale richting kunnen we uitrekenen. Hiervoor geldt
=
, terwijl de elektrische kracht op het elektron gelijk is aan =
waarin de lading van het
elektron en de veldsterkte. We kunnen dus vinden daar de krachten gelijk zijn, dus:
=

Voor de afgelegde weg in de verticale richting vinden we dus:
=½

.

Elimineren we uit deze vergelijking en uit de vergelijking
=

als baanvergelijking van het elektron.

Daar hierin van de eerste graad is en
een parabool voor.

=

. dan vinden we:

van de tweede graad stelt de vergelijking de baan van

De afstand tussen de platen van de condensator is , voor de veldsterkte kunnen we dan
schrijven:
=

zodat:

=

.
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Als het elektron het elektrisch veld verlaat, heeft het in de -richting een weg afgelegd
(zie fig. 58,1).

=1

De uitwijking die het elektron dan heeft gekregen is:
=

.

Uit deze formule volgt dat we deze uitwijking kunnen veranderen door de spanning te
veranderen. Wordt de uitwijking groter dan ½ dan komt het elektron op de positieve plaat.
Zodra het elektron het veld verlaat en dus weer in een veldvrije ruimte komt, werkt er geen
kracht meer op en zal het elektron zijn weg vervolgen volgens de raaklijn aan de parabool.
De richting van deze raaklijn is gegeven door tan . We kunnen de snelheid uitrekenen waarmee het
elektron het veld verlaat. In de -richting is
= . In de -richting is:
Als

=

=

=

= dan is:

=

De snelheid is dan:
+

=

.

=

Uit
kunnen we tan
(zie fig. 58,2) als volgt:
tan

=

Vullen we

=

=

=

=

+

bepalen.

Fig. 58,2.
in, in tan

dan vinden we: tan

=

. =

Hieruit volgt dat het verlengde van de raaklijn door het punt gaat midden op de as tussen
en . Voor de beweging buiten de afbuigplaten is het dus alsof het elektron zijn oorspronkelijke
baan vervolgde tot in het midden van het elektrische veld en vanaf dit midden rechtlijnig onder een
hoek verder gaat.
Plaatsen we op een afstand een fluorescerend scherm, dan is de totale uitwijking waaronder
het elektron het scherm treft gelijk aan:
=

=

+

=

+ .

+ tan
=

+

Hieruit volgt weer dat de uitwijking te variëren is door de spanning te variëren.
Is bv. een wisselspanning en schieten we een groot aantal elektronen achter elkaar tussen de platen
van de condensator, dan zal de elektronenstraal een verticale streep op het scherm gaan beschrijven.

Oplossingen inzenden van de opgaven 346 t/m 348.
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Opgaven

Bij het oplossen der vraagstukken kunnen de volgende waarden aangehouden worden, tenzij
dit bij het vraagstuk anders gegeven is. Gegevens, die nodig zijn voor het oplossen en die niet vermeld
zijn, komen voor in de tabellen in de theorie.
= 3,14
= 10
√3 = 1,73.
√2 = 1,41

1.

Welke eigenschappen van een lichaam bepalen de aggregatietoestanden van het lichaam?

2.

Wat gebeurt er met een lichaam, dat uit de rusttoestand in beweging komt?

3.

Voor een kracht zijn twee gegevens nodig, welke zijn dit?

4.

Kunt u iets meer vertellen over deze gegevens als die kracht het gewicht van het lichaam is?

5.

Zijn massa en gewicht van een lichaam overal op aarde hetzelfde?

6.

Als een lichaam zich op enkele tientallen km boven de aarde zou bevinden, zou dat dan op de
massa en het gewicht van dat lichaam nog invloed hebben?

7.

Voor de bepaling van het s.g. van een stof maakt men gebruik van het gewicht en het volume.
Deze kunnen uitgedrukt worden in
en
, of in en
. Maakt dit verschil voor het
getal dat het s.g. aangeeft?
(Stel bv. in het eerste geval het gewicht
en het volume
en zet
om in
en
en
. Wat is dan de uitkomst?)

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Bereken de diameter van een bronzen bol, die 291,392
Antw.: 4
.

weegt.

Een hol blok van aluminium heeft een uitwendig volume van 0,2
216 . Hoe groot is de holte?
Antw.: 120
.

2,5
koper en 1
(tinbrons)?
Antw.: 8,4 /
.

en een gewicht van

tin worden samengesmolten. Hoe groot is het s.g. van het mengsel

Hoeveel weegt een koperdraad van 25

lengte, die een doorsnede van 2

Bereken de opwaartse kracht, die een koperen gewicht van 5
a. als het ondergedompeld wordt in water
b. als het ondergedompeld wordt in alcohol.
Antw.: . 0,56 ;
. 0,39 .

Een lichaam weegt in water 85
Bereken het s.g. van het lichaam.
Antw.: 2,7.

en in alcohol 100

ondervindt,

.

heeft?
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14.

100 water wordt vermengd met 60
nauwkeurig het s.g. van het mengsel.

15.

Op een cilindrische staaf met een diameter van 5
, zijn 200 windingen gelegd van
weerstandsdraad, met een diameter van 1
. Bereken het gewicht van de draad als gegeven
is dat het s.g. 9 is.
(Examen Radiomonteur N.R.G. voorjaar 1948)

16.

Een lichaam weegt in de lucht 25 . Als het onder water wordt gedompeld weegt het 20
in een andere vloeistof 18 . Hoe groot is het s.g. van deze vloeistof?

salpeterzuur (s.g. 1,50). Bereken in 2 decimalen

en

17.

Een glas, dat geheel met water is gevuld weegt 60 . Als men er een steen van 27
onderdompelt, loopt er 15 water weg. Bepaal het s.g. van de steen.

18.

Een stuk aluminium ondergedompeld in alcohol weegt schijnbaar evenveel als een stuk goud
ondergedompeld in kwik. Hoe verhouden zich de volumina van de stukken aluminium en
goud?

19.

Een fles weegt leeg 50,4 , gevuld met water 250,4 , gevuld met olie 238.4 . Brengt men er
een stukje metaal in, dat 120 weegt en vult men de fles bij met dezelfde olie, dan weegt hij
344,3 . Bereken het s.g. van het metaal.

20.

Men heeft een aantal bolletjes van een stof en een aantal van een stof . Alle bolletjes zijn
even groot. 7 bolletjes van de stof wegen even zwaar als 4 bolletjes van stof . In water
ondergedompeld wegen 5 bolletjes van de stof evenveel als 2 bolletjes van de stof (eveneens ondergedompeld). Bereken de soortelijke gewichten van de stoffen
.

in

(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1954)
deel van het totale volume boven water uit.

21.

Een stuk hout drijft op water. Er steekt
Hoe groot is het s.g. van het hout?
Antw.: 0,67.

22.

Een kubusvormige kurk met een hoogte van 5
drijft op een vloeistof en steekt er 1
boven uit. Hoe groot is het s.g. van die vloeistof?
Antw.: 3.

23.

Een lichaam bestaat uit 12 kurk en een hoeveelheid aluminium. Als het lichaam in het water
zweeft, bereken dan het totale volume van het lichaam.
Antw.: ca. 22,4
.

24.

Een bak heeft een bodemoppervlak van 15
en een hoogte van 2 .
Als de bak in water drijft, blijft de rand 1,20 boven het waterniveau. Welk gewicht kan men
hoogstens in de bak plaatsen voordat hij zinkt?

25.

Hoeveel

lood moet men aan 24

kurk bevestigen om het in alcohol te laten zweven?
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26.

Een ijsschots met een dikte van 15
drijft op water.
Als het oppervlak van de schots 2
is, hoe groot moet het gewicht dan zijn, dat er op gezet
moet worden om de bovenkant van de schots op gelijke hoogte met het water te brengen?

27.

Een overal even wijde glazen buis heeft een lengte van 30
. De buis is van onderen zoveel
verzwaard, dat hij rechtstandig in kwik blijft drijven. De buis steekt dan 20
boven het kwik
uit. Als dezelfde buis in een andere vloeistof 5
uitsteekt, hoe groot is dan het s.g. van deze
vloeistof?

28.

Een stuk hout zinkt in water voor onder en in een andere vloeistof voor . Bepaal het s.g.
van deze vloeistof.

29.

Een holle bol heeft een buitendiameter van 20
, de wanddikte is overal even groot.
Het materiaal waarvan de bol is gemaakt heeft een soortelijk gewicht van 7. Hoe dik moet men
de wand maken opdat de bol in water zweeft?
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1953)

30.

In een bak 1
lang, 1
breed en 1
hoog wordt een stuk kurk met een gewicht van 24
en een hoogte van 2
gelegd. Hoe hoog moet de bak met water gevuld worden om de
bovenkant van de kurk 5
onder de rand van de bak te krijgen?

31.

Op de bodem van een cilindervormig vat met een diameter van 60
ligt een cilindervormig
stuk kurk met een diameter van 10
en een hoogte van 1
. Men laat water in het vat
stromen, zo dat per minuut 0,1 liter in het vat komt. Hoe lang moet het water stromen opdat de
kurk juist gaat drijven? (s.g. water = 1, s.g. kurk = 0,4. )
(Examen Radiomonteur N.R.G. voorjaar 1955)

32.

Wat gebeurt er als men bij de proef van Torricelli een gaatje maakt boven in de buis?

33.

Hoe lang is de kwikkolom boven het kwikoppervlak in de bak als de buis van Torricelli een
hoek van 60° maakt met het kwik in de bak?

34.

Als men door een kraan boven in de buis van Torricelli wat lucht naar binnen laat gaan, komt
het kwik van 76
op 50
. Hoe hoog is de druk van de lucht in de buis boven het kwik?

35.

Als 1
overeenkomt met 76
overeen?

36.

Hoeveel
Hoeveel

37.

Met hoeveel

38.

Een U-vormige buis heeft een been met een doorsnede van 50
en een met een doorsnede
van 30
. In de buis bevindt zich een vloeistof waarop in beide benen een zuiger rust.
Als men op de grootste zuiger die zelf 5
weegt een gewicht van 11
plaatst, hoeveel
moet men dan op de kleinste zuiger, die 2
weegt, plaatsen om de vloeistof op zijn plaats te
houden?

is 76
is 103
/

kwikkolom, met hoeveel

kwikkolom komt dan 3

kwikkolom?
kwikkolom?
komt een luchtdruk van 80

kwikkolom overeen?
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39.

Een U-buis is gevuld met water. Het ene been heeft een doorsnede van 20
een doorsnede van 1
. De verbindingsbuis heeft een doorsnede van 20
van 10
. In het nauwe been staat het water 15
hoog.
Hoeveel water zit er in de U-buis?
Antw.: 20 .

, het andere
en een lengte

40.

Twee communicerende vaten zijn gevuld met water. In het linkerbeen giet men alcohol bij
totdat de alcoholhoogte 5
is. Hoe groot is het verschil in vloeistofhoogte tussen de vloeistofoppervlakken in de beide benen als de vloeistoffen niet vermengen?
Antw.: voor een doorsnede van de verbindingsbuis geldt, dat de druk van links en van rechts
gelijk is. is de waterhoogte links ℎ , dan van links een druk 5 × 0,7 + ℎ × 1 /
. Is de
waterhoogte rechts ℎ , dan van rechts een druk ℎ × 1. Na gelijkstelling hiervan volgt:
ℎ − ℎ = 3,5
, dus verschil in vloeistofhoogte 5 − 3,5 = 1,5
.

41.
Twee communicerende vaten zijn gevuld met kwik. In beide vaten rust een zuiger op het
kwik,
een van 2,4 , de andere van 4,1 . Beide vaten hebben een doorsnede van 1
.
Hoe groot wordt het verschil in hoogte van de beide kwikspiegels?
Antw.: 8
.
42.

In twee communicerende vaten, waarvan de doorsneden respectievelijk 4 en 2
zijn, wordt
water gegoten. In het wijde vat rust een zuiger van 1,26
op het water, het nauwe vat is
afgesloten door een “zuiger” van te verwaarlozen dikte en te verwaarlozen gewicht. In het
nauwe vat giet men zoveel kwik bij tot het wateroppervlak in het wijde vat gelijk staat met het
kwikoppervlak in het nauwe vat. Hoeveel
kwik is hiervoor nodig?
Waarom is het noodzakelijk de “zuiger” tussen het water en het kwik aan te brengen?
Antw.: Van links en rechts een even grote druk op een doorsnede van de verbindingsbuis.
Van links:
+ ℎ, als ℎ de hoogte van het water is.

Van rechts: + 13,6 + ℎ − als het gevraagde vol.is. = 50
.
Zuiger is nodig, omdat kwik niet op water blijft drijven en zal zinken in het water. (Een vast
lichaam doet dit niet, omdat de waterdeeltjes niet langs het vaste lichaam kunnen bij een goed
werkende zuiger.)

43.

Wat is de grootste lengte, die de benen van een hevel kunnen hebben, als er kwik mee
overgeheveld wordt? Barometerstand = 76
.
Antw.: Linkerbeen hoogstens 76

boven de vloeistof; rechterbeen langer dan linkerbeen.

44.

In een afgesloten ruimte met een volume van 1
bevindt zich een gas met een spanning van
76
kwikdruk. Hoe wordt de spanning van het gas als het volume 1,9
wordt?
Antw.: 40
kwikdruk.

45.

Een U-buis gevuld met water wordt met een been aangesloten op een ruimte, waarin zich gas
bevindt. Het andere been is open. Als het verschil in vloeistofhoogte in de beide benen 50
is, hoe groot is de spanning in
. dan van het gas? Barometerstand 75
kwikkolom.
Antw.: ca. 1,035
.*5

5

*1

= 10,33 /

= 76

kwikdruk (ES)
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46.

Als men in een U-buis met water gevuld tot op een bepaalde afstand van de bovenkant in een
der benen een goed passende zuiger wil aanbrengen die rust op het water, hoe moet men dit
dan doen? Als de lucht tussen de vloeistof en de zuiger niet kan ontwijken en de zuiger wordt
naar beneden bewogen, wat gebeurt er dan met de vloeistof in de buis?

47.

Een van onderen gesloten cilindervormig vat met een doorsnede van 5
en een hoogte van
20
, wordt aan de bovenzijde afgesloten door een goed passende zuiger van 0,7 .
De barometerstand is 75
kwikkolom. Hoe groot wordt de druk in het vat als de zuiger rust
op de luchtkolom in het vat en hoe hoog is deze luchtkolom?

48.

In een U-buis, waarvan de lengte der benen 80
is en de doorsneden resp. 5 en 10
,
wordt kwik gegoten tot het in iedere buis 5
hoog staat. In het wijde been giet men 125
water. Hoeveel alcohol moet men in het andere been gieten om het kwik in beide benen weer 5
hoog te laten staan?

49.

In een bolvormig reclameballonnetje met een diameter van 20
bevindt zich gas met een
spanning van 1,1
. Als men wat gas uit ballonnetje laat ontsnappen, wordt de diameter
15
. Kan men met deze gegevens de spanning van het gas berekenen, nadat het gas
ontsnapt is?

50.

Wat is de grootste lengte, die de benen van een hevel mogen hebben, als er water mee
overgeheveld moet worden?

51.

In een diepe bak, die gevuld is met kwik, plaatst men een aan beide zijden open buis van 50
lengte. De onderkant van de buis bevindt zich 10
onder het kwik in de bak. Daarna
sluit men de buis van boven af met de vinger en duwt hem zover in de bak, dat de luchtkolom
in de buis nog 33
lang is. Hoe groot wordt de druk van de lucht in de buis en hoe diep
komt de onderkant van de buis onder het kwik in de bak? De barometerstand is 77
kwikdruk.

52.

Een afgesloten hoeveelheid lucht met een spanning van 3
wordt van 0° tot 100°
verwarmd. Als het volume constant is gebleven, hoe groot is dan de spanning geworden?
Antw.: Toename is

53.

toename dus 100 ×

Herleid:

Antw.:

54.

per ℃ van de oorspronkelijke druk, dus
. de totale druk wordt 3 +

25℃ en −8℃ tot ℉ en ° .
95℉ en 20℉ tot ℃ en ° .
20° en − 8° tot ℃ en ℉.

25℃ = 77℉ = 20° .
−8℃ = 17,6℉ = −6,4° .
95℉ = 35℃ = 28° .
20℉ = −6.7℃ = −5,3° .
20° = 25℃ = 77℉.
−8° = −10℃ = 14℉.

= 4,1

×3
.

. voor 100 ℃ is de

Bij welke temperatuur wijst de schaal van Celsius 5× zoveel aan als de schaal van Fahrenheit?
Antw.: −20℃.

R.T.
Nk opgaven 6
55.

Nadruk verboden

Bij een bepaalde temperatuur van de thermometer is de aflezing op de Celsiusschaal ° en op
de Fahrenheitschaal °. Als gegeven is, dat de som van de getallen en 60 is, bereken dan
en .
Antw.: 10 ℃ = 50 ℉.

56.

Heeft de barometerstand ook invloed op de thermometerstand?

57.

Op welke eigenschap berust de thermometer? Een “kamerthermometer” is meestal gevuld met
kwik. Zou men ook een thermometer kunnen maken met een vaste stof i.p.v., een vloeistof?

58.

Herleid tot ° en ℉;
Herleid tot ℃ en ° ;
Herleid tot ℉ en ° ;

100 ℃, −15 ℃
104 ℉, −13 ℉,
82 ° , −10 ° .

37 ℃.
14 ℉.
50 ° .

59.

Bij welke temperatuur is de aanwijzing van een thermometer in graden Fahrenheit het dubbele
van de aanwijzing in graden Celsius?
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1955)

60.

Bij welke temperatuur wijst Celsius en Fahrenheit dezelfde waarde aan?
(Examen Radiomonteur N.R.G. najaar 1956)

61.

In een ruimte met een volume van 1
heerst een spanning van 10
. bij een temperatuur
van 0 ℃. Hoe groot is de spanning in deze ruimte bij 100 ℉ als het volume constant is
gebleven?

62.

Een thermometer wijst ℃ aan en ℉. Als gegeven is, dat
temperatuur die de thermometer aanwijst?

63.

Welke lengteverandering ondergaat een ijzeren staaf van 10
20 ℃? Hoe lang is de staaf bij 20 ℃?
Antw.: 2,4
;
10,0024 .

64.

Een koperen plaat heeft bij 0 ℃ een lengte van 1 en een breedte van 50
. Hoe groot
wordt de oppervlakte van de plaat als de temperatuur van 0° tot 25 ℃ stijgt?
Antw.: 0,500425
.

65.

Een koperen bol heeft een diameter van 10
bij 0℃. Men verwarmt de bol van 20° tot
120 ℃. Hoe groot is de diameter van de bol geworden?
Antw.: 10,017.

66.

Een blok aluminium heeft bij 10° een lengte van 10
2,5
. Hoe groot is het volume bij 60 ℃?
Antw.: 100,36
.

67.

Onder de vlakke uitzettingscoëfficiënt wordt verstaan de verandering die 1
van een stof
ondergaat bij verwarming van 0° tot 1 ℃. Druk de vlakke uitzettingscoëfficiënt uit in de
lineaire.

68.

Kan men bij een vloeistof ook spreken van een lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt?

69.

Een staaf eboniet heeft bij 30° een lengte van 1

+

= 10, hoe hoog is dan de

bij verwarming van 0° tot

, breedte van 4 cm en hoogte van

. Hoe lang is de staaf bij 15° en bij 0 ℃?
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70.

71.

72.

73.

74.

Een bekerglas heeft bij 0° een inhoud van 1 .
Hoe groot is de inhoud bij 25 ℃?

De afmetingen van een zinken dak zijn bij −10 ℃ 3 × 2
28 ℃?

Een glazen buisje is bij 10° geheel gevuld met 50
men het buisje met het kwik tot 50° verhit?

kwik. Hoeveel

Als een gas bij 0 ℃ een volume heeft en bij ℃ een volume
spanning van het gas blijft constant).
=

1+

.

=

1+

.

kwik zal er uitlopen als

, druk dan

Als een gas bij 0 ℃ een spanning heeft en bij ℃ een spanning
(het volume van het gas blijft constant).
Antw.:

76.

. Hoe groot is de oppervlakte bij

Een messing maatstok heeft bij 15° een lengte van precies 1 . Hoe lang is deze maatstok bij
25°? Als men er bij 25° een glazen staaf mede meet, is deze volgens de schaalverdeling
42,5
. Hoe lang is de staaf in werkelijkheid bij 25 ℃?

Antw.:

75.
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, druk dan

uit in

(de

uit in

Bij 0 ℃ heeft een hoeveelheid lucht een volume van 1 en een spanning van 1
. Als men
de spanning van het gas constant houdt, tot welke temperatuur moet men dan verwarmen om
tweemaal zo groot volume te verkrijgen?
Als men het volume constant houdt, tot welke temperatuur moet men dan verwarmen om een
spanning van 2
te verkrijgen?
Antw.: In beide gevallen tot 273 ℃.

77.

Een hoeveelheid gas heeft bij 91 ℃ een volume van 100
39 ℃? De druk van het gas is constant gebleven.
Antw.: 85,7
.

78.

Was de druk, die het gas uit het vorige vraagstuk had bij 91 ℃ 75
kwikdruk en men wil de
druk bij 39 ℃ op 50
kwikdruk terugbrengen, hoe groot wordt dan het volume van het gas?
Antw.: 128,55
.

79.

Een afgesloten hoeveelheid gas heeft bij 65 ℃ een volume van 100
en een spanning van
78
kwikkolom. Welke spanning heeft het gas bij 26 ℃ als het volume verkleind wordt tot
46
?
Antw.: 150
kwikdruk.

80.

Als men een bronzen en een messing strip op elkaar klinkt, ontstaat er dan een bruikbare
bimetaal thermometer?
Als men in plaats van een bronzen strip een zilveren had gebruikt, hoe wordt dan het antwoord
op bovenstaande vraag?

. Hoe groot is het volume bij

R.T.
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Kan men voor de uitzetting van een gas voor twee verschillende temperaturen en een
( − ) zonder dat de nauwkeurigheid van de uitkomst
formule afleiden
=
1+
ontoelaatbaar groot wordt? Zo niet, leid dan een formule af, die het verband aangeeft tussen
en
Verondersteld is, dat de spanning van het gas steeds constant is.

82.

Bij 0° heeft een gas een zeker volume en een bepaalde spanning. Tot welke temperatuur moet
men het gas verwarmen om het volume en de druk tweemaal zo groot te verkrijgen?

83.

Bij 27° heeft een gas een volume van 30
. Hoe groot is het volume als de temperatuur
70 ℃ wordt en de spanning gelijk is gebleven?

84.

Bij 33° heeft een afgesloten hoeveelheid gas een volume van 49
en een spanning van 51
kwikdruk. Men verwarmt het gas tot 60° en vergroot het volume tot 70
. Hoe groot is
de spanning van het gas geworden?

85.

Een stuk kurk van 10 is verbonden aan een stuk ijzer van 48 en zweeft in glycerine.
Bepaal het s.g. van glycerine als dat van kurk 0,25 is en dat van ijzer 7,5.

86.

Een U-vormige buis is aan een zijde gesloten en dient als kwikmanometer. In het gesloten
been bevindt zich een luchtkolom van 60
hoogte als het kwik in beide benen even hoog
staat. Men brengt het open been in gemeenschap met een gasreservoir, waardoor het kwik in
dit been 15
rijst. Hoe groot is de spanning van het gas in het reservoir?

87.

Een hoeveelheid gas heeft bij 0 ℃ en 76
dat volume bij 91 ℃ en 57
spanning?

88.

89.

90.

spanning een volume van 36

. Hoe groot is

Een messing staaf is bij 8° Réaumur 500
lang. Hoeveel bedraagt de lengte bij 149°
Fahrenheit als de lineaire uitzettingscoëfficiënt van messing 19. 10 is?

Een holle bol is gedeeltelijk met kwik gevuld en weegt 38,5 ; het uitwendige volume is 40
. De bol zweeft in een vat, dat gedeeltelijk met water en gedeeltelijk met olie is gevuld.
Welk deel van de bol bevindt zich in de olie? S.g. olie 0,9.
In een bak bevinden zich twee
vloeistoffen met respectievelijk een soortelijk gewicht van
0,85 en 1.
Op het grensvlak van beide
vloeistoffen zweeft een bol,
gemaakt van materiaal met
een s.g. 0,9.
Gevraagd: de verhouding van
de volumina
, die
zich respectievelijk boven en
onder het vloeistofscheidingsvlak bevinden.
(Examen Radiotechnicus
N.R.G. najaar 1954)
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Als men 200 water van 10 ℃ vermengt met 500
Wat wordt dan de eindtemperatuur?
Antw.: 35,7 ℃.

water van 60 ℃.

Een koperen gewicht van 1
wordt van −4 ℃ op 20 ℃ gebracht.
Hoeveel calorieën neemt het stuk koper op?
Antw.: 2184 cal.

93.

Hoeveel
Antraciet*6 heeft men nodig om 1
water van 20 ℃ tot 80 ℃ te verwarmen,
aannemende dat 25% van de warmte verloren gaat.
Antw.: 10 .

94,

Men brengt 5
lood van een zekere temperatuur in 1500
De temperatuur van het water stijgt hierdoor tot 30 ℃.
Welke temperatuur had het lood?
Antw.: 130 ℃.

95.

water van 20 ℃.

10
ijs van −10 ℃ wordt verwarmd tot 0 ℃; het ijs smelt niet. Hoeveel cokes heeft men
nodig voor het leveren van deze warmte als er geen verliezen zouden zijn?
Antw.: Ruim 7 .

96.

Als men 60 water van 90 ℃ vermengt met 150
eindtemperatuur?

97.

Hoeveel
spiritus moet men verbranden om 1 water van 20 ℃ tot 95 ℃ te verhitten, als
alle warmte die bij de verbranding vrijkomt, zou dienen voor het verwarmen van het water?

98.

Hoeveel
petroleum moet men verbranden als men een blok ijzer van 20
65 ℃ wil verwarmen, als 20% van de warmte verloren gaat?

99.

van 15 ℃, hoe hoog wordt dan de

Als men een steen, die 20
weegt en een temperatuur van 5 ℃ heeft in 200
temperatuur van 30 ℃ doet, hoe hoog zal dan de eindtemperatuur zijn?

101.

Hoeveel water van 0 ℃ moet men bij 200
10 ℃ te krijgen?

102.

Wat verstaat men onder de soortelijke warmte van een stof?

100.

van 10 ℃ tot
water met een

van 30° voegen om een eindtemperatuur van

Een lichaam van 80 en een temperatuur van 60 ℃ wordt in 200
water van 4 ℃
gebracht. De eindtemperatuur wordt 16 ℃. Wat is de soortelijke warmte van het lichaam?
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1948)

6

*Antraciet is een vorm van steenkool die aan hoge druk en temperatuur blootgestaan heeft en 10 % vluchtige bestanddelen heeft.
Bron: Wikipedia (FV)
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103.

50
koper van 0℃ brengt men in 91
water van 80 ℃. Hoe groot is het volume van het
koper onder water geworden?
Aanwijzing: Bereken eerst de eindtemperatuur van het koper.

104.

Een koperen bakje bevat 100 water van 15 ℃. Men giet er nog 100 water van 75 ℃ in.
De eindtemperatuur is 30 ℃. Hoe groot is de warmtecapaciteit van het bakje?
Antw.: 200 cal/graad.

105.

Een stukje ijzer van 30 verwarmt men tot 80 ℃. Daarna laat men het vallen in een
calorimeter met een waterwaarde 61 cal/graad, die gevuld is met 50
water.
De temperatuur van de calorimeter, voordat het ijzer er in komt, is 12 ℃. Wat zal de
eindtemperatuur zijn?
Antw.: 14,1 ℃.

106.

Men zet een koperen gewicht van 10
Hoeveel
water zal er ontstaan?
Antw.: 170, 625
.

en 15 ℃ op een groot stuk ijs van 0 ℃.

ijs van −10 ℃ om te zetten in water van 10 ℃?

107.

Hoeveel calorieën heeft men nodig om 10
Antw.: 950 cal.

108.

Hoe wordt de eindtoestand als men aan 50 ijs van −5 ℃ 1725 calorieën toevoert?
Antw.: Er is 30 ijs en 20 water, beide van 0 ℃.

109.

Hoeveel
antraciet heeft men nodig om 5
water van 50 ℃ om te zetten in stoom van
100 ℃? (Verdampingswarmte van water: 540 cal/gram).
Antw.: ca. 0,34 .

110.

Een stuk metaal bestaat uit 25 zink en gram koper. Het heeft een temperatuur van 80 ℃.
Als het in 50 water van 10 ℃ wordt gelegd, stijgt de temperatuur van het water tot 22 ℃.
Hoeveel koper bevat het stuk metaal?
Antw.: 71,7 .

111.

Een koperen calorimeter weegt 600 en bevat 400 water. Men brengt er 200 lood in,
waardoor de temperatuur van het water stijgt van 12° tot 18 ℃. Welke temperatuur had het
stuk lood voordat het in het water kwam?

112.

Een calorimeter heeft een warmtecapaciteit van 63 cal/graad. Er zit 297 water van 10 ℃ in.
Men brengt er een bol in, die 120 weegt en een temperatuur van 28 ℃. De eindtemperatuur
wordt 12 ℃. Hoe groot is de s.w. van de bol?

113.

114.

Hoeveel calorieën heeft men nodig om 12
ijs van −6 ℃ om te zetten in stoom van 100 ℃?
(Verdampingswarmte van water = 540 cal/gram).
Hoeveel
hout moet men hiervoor verbranden?

Bij 50 water van 30 ℃ doet men ijs van −10 ℃. Hoeveel ijs heeft men nodig om een
eindtemperatuur van 10 ℃ te krijgen?

R.T.
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115.

Men doet bij 300 water van 5 ℃ 100 gram ijs van −7 ℃.
Wat wordt de eindtoestand?

116.

Een suikerkristal weegt 12 . In olie ondergedompeld weegt het 5,25 . Wat is het s.g. van
suiker? Suiker lost niet op in olie.
S.g. olie = 0,9.

117.

Een cilinderglas heeft een hoogte van 10
en een doorsnede van 5
. Men vult het glas
geheel met kwik en dekt het af met een goed sluitende glasplaat, die 50 weegt. Als men het
glas omdraait, houdt de luchtdruk de plaat op zijn plaats. Hoeveel zou men nog aan de plaat
kunnen hangen voordat deze er af valt?
Barometerstand is 75
.

118.

Een buis van 60
lengte is tot 10
hoogte gevuld met kwik. Men sluit de bovenkant met
de vinger af en keert de buis om. Als men de vinger weg haalt, loopt er zoveel kwik uit, totdat
de hoogte 5,8
is.
Bereken de barometerstand.

119.

Bij 12° heeft een staaf een lengte van 58
en bij 180° een lengte van 58,1
.
Bereken de lineaire uitzettingscoëfficiënt en de kubieke uitzettingscoëfficiënt.

120.

Als men 5 water van 10 ℃, 8 van 25 ℃ en 10 van 90 ℃ vermengt.
Wat is de eindtemperatuur? Als men er daarna een steen van 30
en 175 ℃ in onderdompelt, hoe hoog wordt dan de temperatuur van het water?

121.

Herleid tot graden Kelvin:

122.

Herleid tot graden Celsius:

123.

Hoe hoog is in graden Kelvin het kookpunt van water?

124.

Kan men spreken over −300 ° ?

300 ℉,

88 ° ,

− 200 ℃

400 ° .

85 ° .

125.

Welke vorm zal de meniscus hebben in een nauwe buis, die van binnen vettig is?

126.

Als men water in een vat giet, blijven er waterdruppels aan de wand kleven; giet men kwik in
een vat, dan blijven er geen druppels aan de wand kleven.
Tracht dit te verklaren.

127.

Capillaire

gaat samen met

meniscus en

van de wand van

het vat.
Schrijf deze zin tweemaal over en vul het juiste woord in bij de dubbele woorden.
128.

Als men een vloeistof in een gesloten ruimte verwarmt, zal er dan meer of minder damp
gevormd worden als men de druk boven de vloeistof verhoogt?

129.

Is de verzadigingsdruk van een damp voor iedere temperatuur dezelfde?

R.T.
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130.

Geldt de wet van Boyle ook en altijd voor dampen?

131.

Wat is een elektron?

132.

Wat is een proton?

133.

Wat is een neutron?

134.

Wat is een vrij elektron?

135.

Waardoor ontstaat een verschil in de soortelijke weerstand bij verschillende geleiders?

136.

Als men een thermo-element neemt om de temperatuur van een oven te meten en men brengt
beide lasplaten in de oven, heeft men dan een nauwkeurige temperatuurmeting?

137.

Voor het meten van hoge temperaturen (bv. van vloeibaar staal) gebruikt men een thermoelement.
Waarom kan men hier moeilijk een andere thermometer gebruiken?

138.

Wat is het verschil tussen een ion en een atoom?

139.

Een stuk ijs van 0℃ valt in een bak, waarin zich 170
water van 10 ℃ bevindt.
Nadat het ijs is gesmolten is de temperatuur van het water 5℃ geworden. Er heeft geen
warmte-uitwisseling met de omgeving plaats gehad. De smeltingswarmte van ijs is 80.
Bereken het gewicht van het ijs.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1952)

140.

In een koperen bak, die 100 weegt, bevindt zich 75 water van 80 ℃.
Men voegt er 60 water van 40 ℃ en 50 water van 0 ℃ bij.
Er gaat 4823 cal. verloren door uitstraling e.d.
Hoe hoog wordt de eindtemperatuur?

141.

Een cilindervormig vat van 1
doorsnede is afgesloten door een nauwkeurig passende
zonder wrijving bewegende zuiger die 2,72
weegt. In het vat bevindt zich onder de zuiger
een luchtkolom van 10
hoogte.
Hoeveel
moet men op de zuiger plaatsen om hem 3½
te doen dalen?

142.

Een U-buis is gevuld met kwik tot een hoogte van 10
onder de bovenkant van de buis.
In het ene been giet men zoveel water bij, totdat de waterkolom 16,4
hoog is.
In het andere been giet men zoveel alcohol bij tot de alcoholkolom 4
hoog is.
Hoe groot wordt het verschil tussen de beide kwikspiegels?

143.

Bij een echoput hoort men 3 sec. nadat men gesproken heeft de echo weer.
Hoe diep is de put?

R.T.
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144.

Een kanon wordt afgeschoten op 2
afstand van een waarnemer.
Hoeveel sec. na het afschieten hoort hij het geluid?

145.

Bij een dieptepeiling op zee geeft men onder water een signaal, dat op de bodem van de zee
wordt teruggekaatst. Als de voortplantingssnelheid van het geluid in water 1430 m/sec. is en
men hoort na 4 sec. de echo van het geluid, hoe diep is dan daar ter plaatse de zee?

146.

Waarom lijkt in de bergen een onweer veel heviger dan op een vlak terrein?

147.

Aan de kust geeft men gelijktijdig een geluid onder en boven water. Een schip hoort deze
geluiden met een tussentijd van 5 sec. Hoe groot is de afstand van het schip tot de kust?
Voortplantingssnelheid in lucht is 332 m/sec. en in water 1430 m/sec.

148.

Tussen het zien van de bliksem en het horen van de donderslag verlopen 10 sec.
Op hoeveel
afstand vindt de ontlading plaats? De tijd die het licht nodig heeft voor het
afleggen van deze afstand kan verwaarloosd worden.

149.

Iemand staat tussen twee evenwijdige muren. De afstand tussen de muren is 332 .
Hij staat op 100 m afstand van een der muren. Hij schiet een geweer af.
Na hoeveel tijd hoort hij voor het eerst een echo, na hoeveel sec. de tweede echo enz. tot en
met de vijfde echo?

150.

Een snaar trilt met een trillingstijd van

151.

Een snaar trilt met een frequentie van

152.

Een snaar trilt met een periode van sec. en een andere snaar met een periode van
sec.
Geven deze snaren geluid, zo ja, welke snaar geeft de hoogste toon? Zo nee, bij welke groep
behoren deze trillingen dan?

153.

Als twee trillende snaren met elkaar in fase zijn, geven ze dan een even sterk geluid?

154.

Twee personen A en B staan op 200 afstand van elkaar en op 10 afstand van een geluid
terugkaatsende muur. A schiet een geweer af. B hoort eerst het geluid rechtstreeks en daarna
als het op de wand is teruggekaatst.
Hoeveel tijdsverschil ligt er tussen de geluiden die B opvangt?

155.

Een transversale golfbeweging plant zich voort met een snelheid van 30 m/sec.
Iedere punt trilt met een frequentie van 100 . Hoe groot is de golflengte?

156.

Een trillingsbron trilt met een frequentie van 5
. Als de voortplantingssnelheid 300 m/sec.
is, hoever plant deze trilling zich dan voort in 1 periode? Hoe groot is ?

157.

Een trillingsbron wekt golven op van 5 lengte. De voortplantingssnelheid is 300 m/sec.
Hoeveel trillingen worden er per sec. opgewekt?

158.

Een trillende beweging plant zich voort met een snelheid van 200 m/sec.
De trillingstijd is
sec. Hoe groot zijn de frequentie en de golflengte?

sec. hoe hoog is de frequentie?
. Hoe groot is de trillingstijd?
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159.

Een koord
is aan het uiteinde vastgeklemd. Het vrije uiteinde wordt in trilling
gebracht; het aantal trillingen per sec. is 5.
De lengte
= 30 , de voortplantingssnelheid in het koord is 4 m/sec.
Hoeveel halve staande golven treden er in het koord op, hoeveel buiken en knopen worden er
gevormd?

160.

Een trillingsbron brengt de lucht in trilling; eerst ontstaat er een verdunning. Wanneer ontstaat
er op 50 afstand van de trillingsbron een verdichting en wanneer voor de 5e maal een
verdunning in hetzelfde punt?
De bron heeft een frequentie van 5 trillingen per sec.
De voortplantingssnelheid in lucht is 330 m/sec.

161.

Een lang slap touw is zo opgespannen, dat de snelheid voor transversale golven in dit touw
5 m/sec. is. Een der uiteinden van dit touw wordt bewogen met een frequentie van 2 trillingen
per sec. Hoeveel golven zijn er enige tijd later ontstaan in de eerste 20 van het touw?

162.

Een snaar is opgespannen tussen 2 punten en , die 2 van elkaar verwijderd zijn.
. De voortplantingssnelheid is
Hij wordt ondersteund in een punt , zo dat
=
150 m/sec. in de snaar.
Hoe hoog is de frequentie van de voortgebrachte toon als het kortste eind in trilling wordt
gebracht?

163.

In een aan weerszijden open buis van 20 lengte wordt aan een uiteinde de lucht in trilling
gebracht. De frequentie van de trilling is 20 ; de voortplantingssnelheid is 340 m/sec.
Hoeveel buiken en knopen ontstaan er in de buis?

164.

Hoe lang is een gesloten orgelpijp als hij een grondtoon van 440 trillingen per sec.
voortbrengt?
Voortplantingssnelheid in lucht is 330 m/sec.

165.

Hoe lang zou een open orgelpijp zijn als hij dezelfde toon voortbrengt als in opgave 164?

166.

Als de eerste boventoon van een gesloten orgelpijp dezelfde hoogte heeft als de grondtoon van
een open pijp, hoe verhouden zich dan hun lengten?

167.

Twee open orgelpijpen en brengen dezelfde toon voort; voor pijp
boventoon, voor pijp de tweede boventoon.
Hoe lang is de tweede pijp als de eerste 30
lang is?

168.

Een golfbeweging plant zich voort met een snelheid van 400 m/sec.
De trillingstijd is 0,01 sec.
Hoe groot is de golflengte?

170.

Een open en een gesloten orgelpijp geven beide een tweede boventoon met een frequentie van
750 .
Hoe lang zijn de pijpen?
De voortplantingssnelheid in de lucht is 340 m/sec.

is het de eerste
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Op 1 hoogte boven een horizontaal vlak bevindt zich een
puntvormige lichtbron . Op 80
afstand van de projectie van
horizontale vlak staat een verticale stok van 20
hoogte.
Hoe lang is de schaduw van deze stok op het horizontale vlak?

op het

172.

Een cent (diameter 16
) bevindt zich op 8
van een puntvormige lichtbron.
De schaduw valt op een vlak op 30
afstand van de lichtbron. Het vlak is evenwijdig aan
het vlak van de cent; de schaduw is cirkelvormig.
Hoe groot is de diameter van de slagschaduw?

173.

Op welke wijzen kan men er voor zorgen dat er geen cirkelvormige schaduw ontstaat van de
cent uit opgave 172 als men toch een puntvormige lichtbron heeft? (2 mogelijkheden.)

174.

Als men de koker

175.

Wordt het gezichtsveld van de koker van fig. 23,4 groter of kleiner als de koker wijder wordt,
terwijl de lengte onveranderd blijft?

176.

Een bolvormige lichtbron heeft een diameter van 1
. Een cirkelvormig plat voorwerp met
een diameter van 2
bevindt zich op 5
afstand van het middelpunt van de lichtbron.
Er ontstaat een cirkelvormige schaduw op het scherm, dat 15
van het middelpunt van de
lichtbron verwijderd is.
Maak een doorsnedetekening (dus geen ruimtefiguur) van de lichtbron, het voorwerp en de
slagschaduw en geef aan, welk deel halfschaduw is.

177.

Als men de slagschaduw van opgave 176 in werkelijkheid zou bekijken zou men dan de
grenzen van de kern- en bijschaduw scherp waarnemen? Hoe zal het schaduwbeeld er uit zien?

178.

Teken (in doorsnede) de slagschaduw van een bolvormig voorwerp (straal 1 ), dat zich op
10
afstand van een bolvormige lichtbron (straal 6
) bevindt en waarvan de cirkelvormige schaduw valt op een plat vlak, dat 15
verwijderd is van de lichtbron.
Wat is het merkwaardige aan deze slagschaduw? De afstanden worden gemeten vanuit de
middelpunten der bollen.

179.

De kaars
uit fig. 24,1 heeft een hoogte van 3
kaars
is 15
en de afstand tussen opening
Bereken hoe hoog het beeld ′ ′ ongeveer is.
Antw.: 1
.

180.

van fig. 23,4 langer maakt, wordt dan het gezichtsveld groter of kleiner?

, de afstand tussen de opening
en het beeld ′ ′ is 15
.

en de

Een puntvormige lichtbron bevindt zich 15
voor een verticaal staande spiegel .
Loodrecht onder de lichtbron, op een afstand van 8
er van verwijderd, bevindt zich een
oog (voor te stellen door een punt). Teken de lichtstraal, die vanuit de lichtbron na
terugkaatsing in de spiegel het oog treft. Geef door pijlen de richting van de lichtstraal aan.
Antw,: Construeer de gevraagde tekening als volgt: Teken een verticale lijn , die de spiegel
voorstelt. Op een afstand van 15
van wordt aangenomen en 8
hieronder .
Vanuit een loodlijn
op ( is snijpunt met ). Verleng
met
= . Trek
, die
in snijdt. De gevraagde straal is
. Hierin worden de pijlen geplaatst van naar en
van naar .
Opmerking: Gewoonlijk trekt men de lijnen (spiegel),
en
dik en de overige lijnen
dun of als stippellijnen.
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Een (puntvormig) oog bevindt zich op 30
voor een verticaal staand vlak vierkant
spiegeltje, dat 5
hoog is. De loodlijn uit het oog neergelaten, treft het spiegeltje in het
snijpunt der diagonalen van het spiegeltje. Geef in een tekening aan, de ruimte waarbinnen een
lichtbron moet worden geplaatst om de uitgezonden lichtstralen na terugkaatsing het oog te
laten treffen m.a.w. teken het gezichtsveld van het oog.
Antw.: Construeer het gezichtsveld als volgt: teken het spiegeltje als een verticale rechte lijn
(5
lang). Trek een hulplijn (gestippeld) vanuit het midden
loodrecht op
en bepaal hierop het oog (
= 30 ). Trek de stralen
en
en de normalen in
en en construeer de invallende stralen en in en (hoek van inval is de hoek van
terugkaatsing ; is bekend). De ruimte tussen de lichtstralen en is het gezichtsveld van
het oog.
Opmerking 1: Zo nodig kan de figuur op de helft of van de ware grootte getekend worden.
Opmerking 2: Omdat een ruimtelijke figuur praktisch niet te maken is of zeer onoverzichtelijk
wordt, volstaat men met het tekenen van een doorsnede in een vlak loodrecht op de spiegel
door het oog.

182.

Waar hangt het van af, of men bij de donkere kamer van fig. 24,1 een beeld krijgt dat groter of
kleiner is dan het voorwerp?

183.

Construeer het beeld van een bolvormige lichtbron (diameter 2
) die 20
voor de
kleine opening van een donkere kamer staat, terwijl de matglazen achterwand 6
van
de opening verwijderd is.
Bereken ongeveer de diameter van de lichtvlek op het matglas.

184.

Een puntvormige lichtbron L bevindt zich 18
voor een verticale vlakke spiegel .
Teken de lichtstraal die na terugkaatsing een oog treft, dat zich 24
voor de spiegel
bevindt en verticaal gemeten 12
onder de lichtbron . Geef met pijlen de richting der
stralen aan.

185.

De bovenkant van een verticale vlakke spiegel bevindt zich op dezelfde hoogte als een
puntvormige lichtbron . De afstand
is 20
; de hoogte van is 4
. Hoe ver kan een
oog loodrecht onder van verwijderd zijn om nog juist een is teruggekaatste straal van
op te vangen? Maak een figuur.

186.

Teken het gezichtsveld van een oog , dat zich 20
voor een vlakke spiegel bevindt als
de onderkant van op dezelfde hoogte ligt als het oog als een hoogte van 2
heeft.

187.

Een puntvormige lichtbron ligt 8
voor een vlakke spiegel . De spiegel wordt zover
verschoven tot de afstand van de lichtbron tot de spiegel 12
is geworden.
Hoeveel is het beeld verschoven?
Antw.: 8
.

188.

Een vlakke spiegel heeft een dikte van 1
. De voorkant van de spiegel kaatst een gedeelte
van het licht terug. Het overblijvende licht wordt op de spiegelende laag teruggekaatst.
Teken de beelden van een lichtpunt dat zich 10
voor de spiegel bevindt.
Hoe ver liggen de beide beelden uit elkaar? (Eventuele breking van de lichtstraal wordt buiten
beschouwing gelaten.)
Antw.: 2
.
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189.

Welke hoogte moet een spiegel minstens hebben opdat iemand, die 1,70
Lang is zich hier juist geheel in kan zien?
Antw.: 0,85 .

190.

Twee spiegels en staan loodrecht op elkaar (de spiegelende vlakken sluiten de kleinste
hoek is). Een lichtstraal valt zo op de spiegel dat de teruggekaatste straal op spiegel
valt. Bewijs dat de lichtstraal, die op wordt teruggekaatst evenwijdig is aan de op
invallende straal.

191.

Twee spiegels en zijn evenwijdig aan elkaar opgesteld met de spiegelende vlakken naar
elkaar toegekeerd volgens fig. 25,2. Het lichtpunt bevindt zich op 5
afstand van en op
8
afstand van . Bereken de plaatsen van de beeldpunten , en en teken de gang
der lichtstralen, die een oog treffen dat zich 5
vanaf bevindt en 10
onder .
Antw.:

: 8

van

;

: 21

van

;

: 34

van

.

192.

Van de lichtbron , die zich voor een glazen plaat bevindt, worden twee beelden gevormd,
doordat de lichtstralen op het voor- en achtervlak worden teruggekaatst. De beide beelden
liggen op 0,6
van elkaar.
Hoe dik is de glazen plaat?

193.

Een voorwerp (voorgesteld door een pijltje) is 4
spiegel en is evenwijdig aan de spiegel.
Construeer het beeld.

194.

Construeer het beeld van een 3
lang voorwerp (pijltje) als het hoogste punt 6
laagste punt 3
van een vlakke spiegel verwijderd is.

195.

Twee evenwijdige vlakke spiegels en staan op 4
van elkaar opgesteld. Teken drie
beeldpunten van een puntvormige lichtbron, die 1½
van is verwijderd. Teken de stralen,
die het oog treffen dat zich 10
(verticaal onder de lichtbron) bevindt op even grote afstand
van de beide spiegels.

196.

Van twee vlakke spiegels en maken de spiegelende oppervlaken een hoek van 60° met
elkaar. Teken de gang van een lichtstraal, die op invalt onder een hoek van 45°, na terugkaatsing op
op invalt en ook hierop wordt teruggekaatst.

197.

hoog. Het staat 8

voor een vlakke

en het

Van twee vlakke spiegels en maken de spiegelende oppervlakken een hoek van 60° met
elkaar. Een lichtpunt bevindt zich op 3
van en op 6
van ; een oog op 8 cm
van en op 2
van . Teken de lichtstraal vanuit , die na terugkaatsing eerst op en
daarna op door het oog wordt opgevangen.

198.

Dezelfde opgave als nr. 297, doch nu wordt gevraagd de lichtstraal te construeren die
uitgaande van , eerst op en daarna op wordt teruggekaatst en door het oog wordt
opgevangen. Afzonderlijke figuur maken.

199.

Een holle spiegel heeft een kromtestraal van 10
Hoe groot is de brandpuntsafstand?

200.

Dezelfde vraag als nr. 199, doch nu is de spiegel bol.

.
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201.

Wat is het verschil tussen een reëel en een virtueel brandpunt?

202.

Een holle spiegel heeft een kromtestraal van 8
. Construeer de gang van een lichtstraal, die
invalt onder een hoek van 30° en die de spiegel treft in een punt 2
boven de hoofdas.

203.

Dezelfde vraag als nr. 202, doch nu is de spiegel bol ( = 8

204.

, ∠ = 30° enz.)

Op een holle spiegel, = 8
, valt een lichtstraal, die evenwijdig is aan de hoofdas.
Construeer het hoofdbrandpunt en controleer door opmeten, dat = ½ is.

205.

Dezelfde vraag als nr. 202, doch nu is de spiegel bol.

206.

Construeer het nevenbrandpunt op een bijas van een holle spiegel met
De bijas maakt een hoek van 30° met de hoofdas.

207.

Dezelfde vraag als nr. 206, doch nu voor een bolle spiegel.

208.

Voor een holle spiegel, waarvan de kromtestraal 6
is, staat een voorwerp op een afstand
van 8
. De hoogte van het voorwerp is 2
, het voetpunt bevindt zich in de hoofdas.
Teken en bereken de plaats van het beeld en bepaal de vergroting en de hoogte van het beeld.
Antw.: = 4
;
= ×;
=1
.

209.

210.

=8

.

De kromtestraal van een holle spiegel is 10
. Een voorwerp staat loodrecht op de hoofdas, 8
van de spiegel verwijderd. Teken en bereken de plaats van het beeld; bepaal de vergroting
en de lengte van het beeld als het voorwerp 1
hoog is.
Antw.: = 13
;
= 1 ×;
=1
.

Voor een holle spiegel met een kromtestraal van 6
bevindt zich op 10
afstand van de
spiegel en 2
boven de hoofdas een lichtgevend punt . Teken en bereken de plaats van het
beeldpunt .
Antw.: 4
voor de spiegel,
onder de hoofdas.

211.

Hoe neemt men de lijn
Antw.: Een bijas.

uit opgave nr. 210?

212.

Waar ligt het brandpunt

op de bijas

van opgave nr. 210?

Antw.: ligt halverwege de afstand van tot aan het snijpunt van de bijas net de spiegel, d.i.
bij kleine spiegelopening nagenoeg loodrecht onder het hoofdbrandpunt .
213.

Een holle spiegel heeft een kromtestraal van 10
. Een voorwerp staat 15
voor de
spiegel. Het voetpunt bevindt zich in de hoofdas, het hoogste punt 2
loodrecht er boven.
Teken en bereken de plaats van het beeld, bereken de vergroting en de hoogte van het beeld.

214.

Een holle spiegel heeft een kromtestraal van 12
.8
voor de spiegel staat een voorwerp
loodrecht op de hoofdas. Het laagste punt ligt 2
loodrecht er boven. Teken en bereken de
plaats van het beeld, bereken de vergroting en de lengte van het beeld.
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215.

Een lichtpunt ligt 8
voor een holle spiegel, 2
boven de hoofdas.
De diameter van de spiegel is 6
en zijn brandpuntsafstand 6
. teken en bereken de plaats
van het beeld en geef (door arcering of kleur) de lichtbundel aan, die uitgaande van het lichtpunt op de spiegel valt en daar wordt teruggekaatst.

216.

Een holle spiegel heeft een brandpuntsafstand van 10
. Op de hoofdas, 15
voor de
spiegel bevindt zich een lichtpunt . Construeer en bereken met behulp van een bijas het
beeldpunt van dit lichtpunt. Geef aan, hoe een lichtbundel, die uitgaat van door de spiegel
wordt teruggekaatst.

217.

Op 60
afstand voor een holle spiegel staat een voorwerp loodrecht op de hoofdas.
De kromtestraal van de spiegel is 40
. Construeer en bereken de plaats van het beeld,
bereken de vergroting en teken een stralenbundel die, uitgaande van de top van het voorwerp
door de spiegel wordt teruggekaatst.

218.

Een voorwerp staat op 50
afstand van een scherm, waarop men met een holle spiegel een
2 × vergroot beeld wil opvangen.
Bereken de plaats van de spiegel en zijn brandpuntsafstand.

219.

Op een scherm wil men een 3 × vergroot beeld opvangen van een voorwerp dat 20
een holle spiegel staat. Hoe groot moet de brandpuntsafstand van de spiegel zijn?

220.

Waar komt het beeld van een lichtpunt dat in het krommingsmiddelpunt van een holle spiegel
ligt?

221.

Een voorwerp bevindt zich op 30
voor een holle spiegel. De brandpuntsafstand van de
spiegel is 20
. Bereken en construeer het beeld, bereken de vergroting en bepaal de aard
van het beeld.
Antw.: = 60
; vergroting 2×; beeld omgekeerd en reëel.

222.

223.

voor

Een voorwerp bevindt zich 10
voor een holle spiegel, waarvan de brandpuntsafstand
15
is. Bereken en construeer de plaats van het beeld, bepaal de vergroting en de aard van
het beeld.
Antw.: = −30
; vergroting 3×; beeld virtueel en rechtopstaand.

Construeer de lichtbundel die ontstaat uit een lichtgevend punt, als de stralen worden teruggekaatst door een holle spiegel met een brandpuntsafstand van 10
als het voorwerp zich 1
boven het brandpunt bevindt.
Antw.: Bundel begrensd door twee stralen getrokken door de rand van de spiegel evenwijdig
aan de lijn
als het snijpunt is van de lichtstraal uit het lichtpunt evenwijdig
aan de hoofdas en de spiegel.

224.

Een convergerende lichtbundel is zo gericht, dat alle stralen samenkomen in een punt , dat
30
achter een holle spiegel ligt, 1
boven de hoofdas. Bereken en construeer de plaats
van het beeldpunt als de spiegel een brandpuntsafstand van 40
heeft.
boven de hoofdas, 17
voor de spiegel.
Antw.: Het beeld ligt
(het voorwerp is dus virtueel; het beeld reëel).
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De hoofdassen van twee holle spiegels en vallen samen de spiegelende oppervlakken
zijn naar elkaar toegekeerd. De afstand tussen de beide spiegels is 100
; de brandpuntsafstanden zijn resp. = 15
en = 29
. Een lichtgevend voorwerp bevindt zich 45
voor de spiegel . De door uitgezonden lichtstralen worden door opgevangen en
teruggekaatst.
Construeer en bereken het door gevormde beeld, bepaal de vergroting (t.o.v. ) en de aard
van het beeld. Teken de gang van de lichtstraal, die vanuit , na terugkaatsing in en een
oog treft dat zich 20
voor en 20
boven de hoofdas bevindt.
Antw.: = 48
; vergroting ×; beeld rechtopstaand, verkleind en reëel.
Twee holle spiegels, die 60
van elkaar verwijderd zijn (spiegelende vlakken naar elkaar
toegekeerd) hebben beide een brandpuntsafstand van 24
. In het brandpunt van de ene
spiegel staat een voorwerp dat eerst in de andere spiegel wordt teruggekaatst en vervolgens
weer in de eerste. Construeer en bereken het beeld dat nu gevormd wordt. Bereken de
vergroting en bepaal de aard van dit beeld.
Teken de gang van een lichtstraal, uitgaande van de top van het voorwerp, die na
terugkaatsing in de beide spiegels een oog treft, dat zich 12
onder de hoofdas midden
tussen de beide spiegels bevindt.
Antw.: = 8
; vergroting 1 ×; beeld omgekeerd, reëel, vergroot

227.

De hoofdassen van twee holle spiegels vallen samen, de onderlinge afstand is 34
; de
spiegelende vlakken zijn naar elkaar toegekeerd. De brandpunten zijn 8 en 6
.
Een voorwerp bevindt zich 10
voor de spiegel met brandpuntsafstand van 8
.
Bereken en construeer het beeld dat ontstaat nadat de lichtstralen van het voorwerp eerst door
de spiegel met = 8
en daarna door de spiegel met = 6
worden teruggekaatst.
Teken de gang van de lichtstraal, die uitgaande van het lichtgevend voorwerp, na in beide
spiegels te zijn teruggekaatst een oog treft, dat zich vlak boven de spiegel met brandpuntsafstand 8
bevindt.

228.

Twee holle spiegels en die met hun spiegelende vlakken naar elkaar toe zijn gekeerd,
hebben hun krommingsmiddelpunten in hetzelfde punt. Van is de brandpuntsafstand
= 10
en van :
= 15
. Een voorwerp dat 5
van is verwijderd geeft na
terugkaatsing eerst in en daarna in een beeld. Bereken en construeer de plaats van dit
beeld, bereken de vergroting en bepaal de aard van het beeld. Teken de gang van een
lichtstraal die uit het voetpunt van het voorwerp komend na terugkaatsing in en een oog
treft, dat zich 2
boven het 2
hoge voorwerp bevindt.

229.

Op welke afstand voor een holle spiegel met = 12
een beeld te krijgen, dat drie maal zo groot is?
Construeer het beeld en bepaal de aard ervan.
N.B. Er zijn twee oplossingen mogelijk.

230.

Een holle en een vlakke spiegel zijn 20
van elkaar verwijderd.
De brandpuntsafstand van de holle spiegel is 8
. Een lichtpunt bevindt zich 12
voor
de holle spiegel en 2
boven de hoofdas. Het lichtpunt zendt zijn licht in de richting van
de holle spiegel, het licht wordt daar teruggekaatst naar de vlakke spiegel en ook hierop
teruggekaatst. Bereken en construeer de plaats van het beeld dat nu gevormd wordt.
Teken een bundel lichtstralen, die op de beide spiegels teruggekaatst wordt.

moet men een voorwerp plaatsen om
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Een voorwerp bevindt zich 20
voor een bolle spiegel, die een
brandpuntsafstand van 8
heeft. Construeer en bereken de plaats van
het beeld, bepaal de aard van het beeld en de vergroting.
Antw.: = −5
; beeld virtueel, verkleind, rechtop;
= .

Een voorwerp bevindt zich 30
voor een bolle spiegel waarvan de brandpuntsafstand 20
is. Bepaal door berekening en constructie de plaats van het beeld.
Bereken de grootte van het beeld.
Teken de gang van de lichtstraal uitgaande van het midden van het voorwerp, die na
terugkaatsing in de spiegel een oog treft, dat zich 10
onder de hoofdas en 20
voor de
spiegel bevindt.
Antw.: = −12
; beeld virtueel, verkleind, rechtop, 4
hoog.

Op een bolle spiegel met een brandpuntsafstand van 25
vallen lichtstralen zo, dat ze
samenkomen in één punt, dat 5
achter de spiegel ligt, 8
boven de hoofdas. Bereken en
construeer de plaats van het beeld en bepaal de aard van het beeld.
Antw.: Beeld 6
voor de spiegel, 10
boven de as.

234.

OP de spiegel van opgave 233 ( = 25
) vallen lichtstralen zo, dat ze convergeren naar één
punt, dat 75
achter de spiegel ligt en 8
boven de hoofdas. Bereken en construeer de
plaats van het beeld en bepaal de aard ervan.
Antw.: Virtueel beeld, 37
achter de spiegel, 4
onder de as.

235.

Op welke afstand is een voorwerp van een bolle spiegel verwijderd, als de afstand tussen het
voorwerp en het beeld 10
is? De brandpuntsafstand van de spiegel is 12
; voorwerp en
beeld kunnen reëel en virtueel zijn.
Er zijn vier oplossingen.
Antw.: Voorwerpsafstand resp. −20; 6; −30 en − 4
.

236.

Een voorwerp staat 8
voor een bolle spiegel waarvan de brandpuntsafstand 12
is.
Bereken en construeer de plaats van het beeld, bepaal de aard van het beeld en de vergroting.
Teken de gang van een lichtstraal uitgaande van de top van het voorwerp en die een oog treft
dat zich 20
voor de spiegel en 4
onder de hoofdas bevindt.

237.

Een reëel voorwerp bevindt zich 15
voor een spiegel; er wordt een virtueel beeld gevormd
op een afstand van 10
van de spiegel. Bereken de brandpuntsafstand van de spiegel.
Is het een bolle of een hole spiegel?

238.

Van een bolle en een vlakke spiegel zijn de spiegelende vlakken naar elkaar toegekeerd; de
vlakke spiegel snijdt de hoofdas van de bolle onder een hoek van 45°, in een punt dat 10
van de bolle spiegel is verwijderd. De brandpuntsafstand van de bolle spiegel is 5
.
Een voorwerp van 4
lengte bevindt zich 4
onder de hoofdas van de bolle
spiegel, evenwijdig aan deze hoofdas. Het midden van het voorwerp bevindt zich loodrecht
onder het snijpunt van de vlakke spiegel met de hoofdas van de bolle.
Bereken de plaats van het beeld dat gevormd wordt nadat de stralen eerst door de vlakke en
daarna door de bolle spiegel zijn teruggekaatst.
Construeer dit beeld en bepaal de aard en de grootte er van (afronden tot op twee decimalen).
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239.

8
voor een holle spiegel met een brandpuntafstand van 6
staat een pijl loodrecht op de
hoofdas. Op 18
van de holle spiegel staat een bolle spiegel, waarvan de hoofdas met die
van de holle samenvalt en die de stralen na terugkaatsing op de holle opvangt. Het reële beeld
dat door de bolle spiegel gevormd wordt, is 4× zo groot als de pijl. Hoe groot is de brandpuntsafstand van de bolle spiegel?
Construeer het beeld.

240.

) en een holle spiegel ( = 12
) zijn met de spiegelende
Een bolle spiegel ( = −24
vlakken naar elkaar toegekeerd. De hoofdassen vallen samen, de afstand tussen de beide
spiegels is 30
. Waar wordt het beeld gevormd van een voorwerp dat 8
voor de bolle
spiegel staat en waar de lichtstralen eerst door de bolle en daarna door de holle spiegel worden
teruggekaatst?
Construeer het beeld en bepaal zijn aard.

241.

Een pijl (loodrecht op de hoofdas, 1½
er boven en 1
er beneden) staat 6
voor een
bolle spiegel, waarvan de straal 6
bedraagt. Construeer het beeld, bereken de plaats van het
beeld en controleer of dit met de constructie klopt. Teken ook een stralenbundel, die van de
voet van de pijl uitgaat en door de spiegel wordt teruggekaatst.
Antw.: Beeld 6
achter de spiegel, virtueel, rechtop, even groot.

242.

Een 1½
hoge pijl staat loodrecht op de hoofdas met zijn voet 2
voor een holle spiegel
waarvan de kromtestraal 8
bedraagt. Construeer het beeld, bereken de plaats van het beeld
en controleer of dit met de constructie klopt. Teken ook een stralenbundel, die van de voet van
de pijl uitgaat en door de spiegel wordt teruggekaatst.
Antw.: Beeld 4
achter de spiegel, virtueel, rechtop, 3
groot.

243.

Construeer het beeld van een 1½
hoge, scheef op de hoofdas staande pijl met zijn voet 1½
voor de holle spiegel, waarvan de kromtestraal 6
bedraagt. Bereken de plaats waar het
beeld van de voet van de pijl moet komen en controleer of dit met de constructie
overeenstemt.
Teken een stralenbundel, die van de top van de pijl uitgaat, op de spiegel valt en daar wordt
teruggekaatst.
Antw.: Beeld 3
achter de spiegel, virtueel, rechtop.
244.

Construeer het beeld van een 4
lange pijl, die scheef op de hoofdas staat ( 2½
boven de
hoofdas en 1½
er onder). Het snijpunt van pijl en hoofdas bevindt zich 2
voor een
bolle spiegel, waarvan de kromtestraal 8
bedraagt. Bereken de plaats waar het beeld van
dit snijpunt komt en ga na of dit met de constructie overeenstemt.
Teken een stralenbundel die van de voet van de pijl uitgaat, op de spiegel valt en daar wordt
teruggekaatst.
Antw.: Beeld 1,6
achter de spiegel, virtueel, rechtop.

245.

Op 75
afstand voor een holle spiegel met een kromtestraal van 50
bevindt zich een
voorwerp loodrecht op de hoofdas. Bereken de plaats van het beeld, bereken de vergroting,
construeer het beeld en teken een stralenbundel, die van de voet van het voorwerp uitgaat.
Voor eigen gemak neme men het voorwerp met zijn voet op de as.
Antw.: Beeld 37½
voor de spiegel, reëel, omgekeerd, vergroting ½ .
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246.

Op 15
afstand voor een holle spiegel met een kromtestraal van 50
bevindt zich een voorwerp loodrecht op de hoofdas. Bereken de plaats van
het beeld, bereken de vergroting, construeer het beeld en teken een stralenbundel, die
van het midden van het voorwerp uitgaat.

247.

Op 25
afstand van een holle spiegel met een kromtestraal van 50
bevindt zich een
voorwerp loodrecht op de hoofdas. Bereken de plaats van het beeld en de vergroting,
construeer het beeld en teken een stralenbundel, die van de top van het voorwerp uitgaat.

248.

Een voorwerp staat op 3,5 meter afstand voor een scherm waarop men met behulp van een
holle spiegel een driemaal vergroot beeld wil ontwerpen. Waar moet men de spiegel plaatsen
en wat is zijn brandpuntsafstand? Construeer het beeld en teken een stralenbundel.

249.

Op 75
afstand voor een bolle spiegel met een kromtestraal van 50
bevindt zich een
voorwerp loodrecht op de hoofdas. Bereken de plaats van het beeld en de vergroting.
Construeer het beeld en teken een stralenbundel die van het midden van het voorwerp uitgaat.

250.

Waar moet men bij een bolle spiegel met 10
straal een voorwerp plaatsen om een beeld te
krijgen dat half zo groot is als het voorwerp? Construeer dit beeld en teken een stralenbundel,
uitgaande van een willekeurig punt van het voorwerp.

251.

Vindt er verschuiving plaats als een lichtstraal loodrecht op een dikke parallelle glasplaat valt?
Antw.: Nee.

252.

Is de uittredende straal ook nog evenwijdig aan de invallende als de zijvlakken van de
glasplaat niet evenwijdig zijn?
Antw.: Nee.

253.

De brekingsindex van een medium
Bereken de hoek van breking.
Antw.: 28°.

254.

Een glazen planparallelle plaat heeft een dikte van 3
. de brekingsindex is
Bereken de verschuiving van een invallende straal onder een hoek van 60°.
Antw.: 1,38
.

255.

Hoe groot is de grenshoek van een overgang van een lichtbundel van water naar ijs?
De brekingsindex voor lucht naar ijs is 1,3.
Antw.: 76°.

256.

Bereken de brekingshoek als de straal van lucht in water valt
30° en 60°

257.
258.

Idem, als opgave 254, doch

= 1½. De hoek van inval is 45°.

= 1,6 en de invalshoek is 45°.

De brekingsindex van een stof is . De invalshoek is 30°
Bereken de hoek van breking.

=

= 1,4.

bij de invalshoeken
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259.

Hoe groot is de grenshoek bij een stof met brekingsindex 1,5?

260.

Indien twee planparallelle platen op elkaar gelegd worden en de brekingsindex van de eerste
glasplaat t.o.v. lucht is , en de brekingsindex van de eerste glasplaat t.o.v. de tweede is ,
bewijs dan dat: , . , . , = 1.

261.

Op de bodem van een zwembad ligt een voorwerp. Het zwembad is 5 meter diep.
De brekingsindex is 1,3. In horizontale richting van het voorwerp afgerekend, staat een
waarnemer op 4 afstand.
Het oog van de waarnemer is 2 meter boven het wateroppervlak.
Waar ziet deze waarnemer het voorwerp?

262.

Hoe groot is de minimumdeviatie bij een prisma met een brekingshoek van 10°, als een lichtstraal invalt onder een hoek van 45 °?
(De brekingshoek klein veronderstellen.)

263.

Bereken de brekingsindex van de stof waaruit een prisma is gemaakt als de brekingshoek 12°
bedraagt. De hoek van inval van de invallende straal is 40°.

264.

Waarom veroorzaakt een glazen plaat, waarin net als in een prisma tweemaal breking optreedt,
geen kleurschifting?

265.

De brekingsindex van lucht naar water is 1,33; de brekingsindex van lucht naar ijs is 1,30.
Bereken de brekingsindex van ijs naar water.

266.

Noem de 6 verschillende lenzen en verklaar waarom ze zo genoemd worden.

267.

Wat is het verschil tussen een convergente lens en een divergente lens wat betreft hun
stralengang?

268.

Geeft twee methoden aan om met behulp van een puntvormige lichtbron een bundel
evenwijdige lichtstralen te verkrijgen.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1951)

269.

Van een lens is de brandpuntsafstand 25

270.

Als de sterkte van een lens 5 dioptrieën bedraagt, hoe groot is dan de brandpuntsafstand?

271.

Wat gebeurt er met een lichtstraal, die door het optisch middelpunt van een lens gaat?

272.

Waar bevindt zich het optisch middelpunt van een lens?

273.

Construeer het beeld voor een positieve lens indien het voorwerp door een pijl loodrecht op de
hoofdas wordt voorgesteld en het voorwerp zich in figuur 1 in het oneindige bevindt; in figuur
2 tussen oneindig en het brandpunt; in figuur 3 in het brandpunt; in figuur 4 tussen het
brandpunt en de lens.

274.

Als opgave 273, doch nu voor een negatieve lens.

. hoe groot is de sterkte van de lens?
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275.

Op 6
voor een bolle lens met een brandpuntsafstand van 3
staat
scheef op de hoofdas een voorwerp. Bereken de plaats van het beeld,
construeer het beeld en teken een stralenbundel, die van het midden van het voorwerp uitgaat.
Bereken de vergroting. Kan men in dit geval van een vergroting spreken?
Licht uw antwoord nader toe.

276.

Op 4
voor een bolle lens, waarvan de brandpuntsafstand 6
is, staat een 2
lange pijl,
loodrecht op de hoofdas. Bereken de plaats van het beeld en de vergroting. Construeer het
beeld en teken een stralenbundel die van het midden van de pijl uitgaat en door de lens wordt
gebroken. Teken de plaats van het oog waar het deze bundel kan opvangen en dus het beeld
kan zien.

277.

Met een lens van +6
brandpuntsafstand wil men een beeld vormen dat half zo groot is als
het voorwerp. Waar moet men het voorwerp plaatsen?
Construeer het beeld.

278.

Waar moet men een voorwerp plaatsen om met een lens van −6
beeld te vormen dat half zo groot is als het voorwerp?
Construeer dit beeld,

279.

Een voorwerp staat op 2,8 meter afstand van een scherm waarop men een 3 maal vergroot
beeld wil projecteren. Wat voor soort lens moet men daarvoor gebruiken, waar moet men de
lens plaatsen en hoe groot is zijn brandpuntsafstand? Construeer het beeld en teken een
stralenbundel.

280.

Een voorwerp bevindt zich 20
De brandpuntsafstand is 10
.
Waar ligt het beeld?

281.

Met behulp van een positieve lens met een brandpuntsafstand van 4
moet een 4× vergrote
afbeelding van een voorwerp gevormd worden. De totale afstand tussen voorwerp en beeld
moet 25
bedragen. Op welke afstand van het voorwerp moet de lens geplaatst worden?

brandpuntsafstand een

voor een positieve lens.

(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1957)
282.

Op een afstand van 90
van een scherm bevindt zich een lichtbron. Op welke afstand van
dit scherm moet men een bolle lens met brandpuntsafstand van 20
plaatsen om een scherp
beeld van de lichtbron op het scherm te krijgen?
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1956)

283.

Een positieve lens geeft een reëel beeld. de beeldafstand bedraagt 50
lens is 6 dioptrie.
Waar bevindt zich het voorwerp?

. De sterkte van de

284.

Een positieve lens heeft een brandpuntsafstand van 15
lens. Waar ligt het beeld en hoe groot is de vergroting?

285.

Een positieve lens wil op een scherm, dat 50
achter de lens opgesteld staat van een
voorwerp een driemaal vergroot beeld maken. Hoe groot is de brandpuntsafstand van de lens
en waar moet men het voorwerp plaatsen?

. Een voorwerp ligt 45

voor de
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286.

) staat een voorwerp, loodrecht op de hoofdas.
Op 12
voor een bolle lens ( = 175
De stralen ervan gaan eerst door deze bolle lens en daarna door een tweede bolle lens
( =6
). De afstand der lenzen bedraagt 8
, terwijl hun hoofdassen samenvallen.
Bereken de plaats van het eindbeeld en de vergroting. Construeer het eindbeeld en teken een
stralenbundel, die van de top van het voorwerp uitgaat.

287.

Een lens van −2 dioptrie en een van 3 dioptrie zijn zo geplaatst dat hun hoofdassen samenvallen en hun onderlinge afstand 20
bedraagt. De lichtstralen, die van een voorwerp
komen, dat 75
voor de holle lens staat, gaan eerst door de holle en daarna door de bolle
lens. Bereken de plaats van het eindbeeld en de vergroting. Construeer het eindbeeld en teken
een stralenbundel.

288.

Op 24
voor een bolle lens bevindt zich een voorwerp, loodrecht op de hoofdas.
) en daarna door een tweede bolle
De lichtstralen daarvan gaan eerst door deze lens ( = 8
). De hoofdassen van beide lenzen vallen samen, terwijl hun afstand 15
lens ( = 4
bedraagt. Bereken de plaats van het eindbeeld en de vergroting.
Teken een stralenbundel.

289.

Op 40
voor een bolle lens met een brandpuntsafstand van 8
staat een voorwerp, loodrecht op de hoofdas. Achter deze lens, op dezelfde hoofdas staat op 5
afstand een holle
lens met een brandpuntsafstand van 4
.
Bereken de plaats en de vergroting van het eindbeeld, nadat de lichtstralen eerst door de bolle
en daarna door de holle lens zijn gegaan.
Construeer het eindbeeld en teken een stralenbundel.

290.

Men plaatst een lens van −12,5 dioptrie tegen een lens van +7,5 dioptrie.
Werkt het stelsel convergerend of divergerend?
Bereken de brandpuntsafstand van het stelsel.

291.

Op 24
afstand van een lens met een sterkte van +10 dioptrie bevindt zich een reëel
lichtpunt. Men plaatst tegen deze lens een tweede lens en neemt nu een reëel beeldpunt op 30
achter het lenzenstelsel waar.
Bereken de sterkte van de tweede lens.

292.

Hoe groot is de brandpuntsafstand van een combinatie van twee lenzen, die onmiddellijk
achter elkaar zijn geplaatst, zo dat hun hoofdassen samenvallen?
De ene lens is een convexe met een brandpuntsafstand van 16
en de andere een concave
met een brandpuntsafstand van 24
.

293.

294.

Op 70
voor een holle spiegel plaatst men een voorwerp loodrecht op de hoofdas en neemt
het beeld daarvan waar op 28
voor de spiegel.
Gevraagd: de straal van de spiegel, de vergroting van het beeld, de constructie van het beeld
en een stralenbundel, die van de top van het voorwerp uitgaat.
Van een voorwerp, loodrecht op de hoofdas, 20
voor een holle spiegel ontstaat een 4 maal
vergroot beeld. welke waarde(n) kan de straal van de spiegel hebben? Construeer het beeld en
teken een stralenbundel, uitgaande van een willekeurig punt van het voorwerp.
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295.

Een pijl van 2
hoogte met de voet op de hoofdas bevindt zich
6
voor een bolle spiegel waarvan de straal 12
bedraagt.
Bereken de plaats van het beeld en construeer het beeld. Teken een straal, die van de top van
de pijl uitgaat en na terugkaatsing op de spiegel het oog treft in een punt dat 1
onder de
hoofdas en 5
voor die spiegel ligt.

296.

Een pijl van 3
hoogte, met de voet op de hoofdas bevindt zich 12
voor een holle
spiegel waarvan de straal 40
bedraagt. Bereken de plaats van het beeld en construeer het
beeld. Teken een lichtstraal die van de top van de pijl uitgaat en na terugkaatsing op de spiegel
het oog treft in een punt dat 10
onder de hoofdas en 30
voor de spiegel ligt.

297.

Om de brandpuntsafstand van een concave lens te bepalen plaatst men deze achter een
convexe lens waarvan de brandpuntsafstand 8
is. Bij een afstand van 4
tussen beide
lenzen ligt het brandpunt van het stelsel 6
achter de concave lens. Bereken hieruit de
brandpuntsafstand van de concave lens.

298.

Twee lenzen zijn op een afstand van 4,75
achter elkaar geplaatst. Van een voorwerp op 3
voor de voorste lens wordt een virtueel beeld gevormd, dat 26
van de achterste lens is
verwijderd. Hoe groot is de brandpuntsafstand van de achterste lens als die van de voorste 7
bedraagt? Bereken de vergroting van het beeld. Construeer het eindbeeld en teken een
stralenbundel.

299.

Verklaar de werking van een loep. Teken de gang der lichtstralen en de plaats van voorwerp
en oog bij het gebruik.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1950)

300.

Een pijl van 2
hoogte, met zijn voet loodrecht op de hoofdas, staat 6
voor een holle
lens waarvan de brandpuntsafstand 6
is. Bereken de plaats van het beeld, construeer het
beeld en teken een straal, die van de top van de pijl uitgaat en het oog treft is een punt dat 1
onder de hoofdas en 5
achter de lens ligt.

301.

Een pijl van 4
hoogte, met de voet loodrecht op de hoofdas, bevindt zich 50
voor een
bolle lens met een brandpuntsafstand van 20
. Bereken de plaats van het beeld, construeer
het beeld en teken een straal, die van de top van de pijl uitgaat en het oog treft in een punt dat
60
achter de lens op de hoofdas ligt.

302.

Twee convexe lenzen hebben een gemeenschappelijke hoofdas en staan 17
van elkaar
verwijderd. De hoofdbrandpuntsafstand der eerste lens bedraagt 3
, die der tweede lens 6
. Een voorwerp bevindt zich op een afstand van 4
voor de eerste lens.
Waar ligt het beeld dat gevormd wordt na de breking door beide lenzen en hoeveel maal is het
vergroot?

303.

Een convexe lens met een brandpuntsafstand van 5
is geplaatst op een afstand van 2
voor een concave lens die een brandpuntsafstand heeft van 14
, zodanig dat de hoofdassen
samenvallen. Op welke afstand van de concave lens zal het beeld ontstaan van een voorwerp
dat zich op een afstand van 20
voor de convexe lens bevindt?
Teken de gang der stralen en bereken de vergroting. Teken de gang van de straal, die van het
midden van het voorwerp uitgaande een oog treft, dat zich 16
achter de concave lens en 2
boven de hoofdas bevindt.
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304.

Voor een convergerende lens waarvan de hoofdbrandpuntsafstand 50
is, staat op een
afstand van 70
een voorwerp. Op een afstand van 125
achter deze lens staat een
divergerende lens met een hoofdbrandpuntsafstand van 80
. Waar ligt het beeld dat
gevormd wordt na de breking door beide lenzen en hoeveel maal is het vergroot?
Teken de gang der lichtstralen.

305.

De brandpuntsafstand van een divergerende lens is 11
, die van een convergerende lens is
17
. Deze lenzen zijn zo geplaatst dat hun hoofdassen samenvallen, terwijl onderling
evenwijdige stralen, die op een dezer lenzen vallen, wederom onderling evenwijdig uit de
andere lens treden. Wat is de afstand der beide lenzen?

306.

Een bak met afmetingen van 30 × 30 × 30
is gedeeltelijk gevuld met water. Een holle
metalen kubus met een ribbe van 10
drijft in het water zodanig, dat het bovenvlak
evenwijdig is aan het wateroppervlak en 1
daar boven uitsteekt. Nu wordt olie met een
soortelijk gewicht van 0,75 in de bak gegoten. Deze olie vermengt zich niet met het water en
blijft er dus op drijven. Hoeveel
olie moet er in de bak gegoten worden opdat de kubus
juist geheel onder de vloeistofoppervlakte verdwijnt?
(Examen Radiomonteur N.R.G. najaar 1959)

307.

308.

Een elektrische waterketel verbruikt 500 W. In hoeveel tijd kan men hiermee 1 liter water van
10° aan de kook brengen? Hierbij wordt ondersteld dat geen warmte door straling enz.
verloren gaat, doch dat de opgenomen elektrische energie geheel wordt gebruikt om het water
te verwarmen. 1
ℎ = 864
.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1950)

Een open orgelpijp geeft dezelfde grondtoon als een gesloten orgelpijp van 1 lengte.
Men verkort beide pijpen met eenzelfde stuk waarbij de gesloten pijp dicht blijft.
Hierna blijkt dat de ene pijp een tweemaal zo hoge grondtoon geeft als de andere.
Bereken de lengte van het stuk waarmee de pijpen verkort zijn.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1958)

309.

310.

Uit een cirkelvormige metalen plaat met een dikte van 1
wordt een zo groot mogelijk
vierkant geknipt. De dichtheid (soortelijke massa) is 8000 / . De massa van het materiaal
dat afvalt bij het vervaardigen van het vierkant is 205,2 gram. Bereken de diameter van de
ronde plaat. ( = 3,14).
(Examen Radiomonteur N.R.G. najaar 1959)
Wat verstaat men onder de soortelijke warmte van een stof?

(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1948)
311.

Ter plaatse van bevindt zich een fabrieksfluit. Op het ogenblik dat deze begint te fluiten
bevindt zich een auto te plaatse van . De auto rijdt met een eenparige snelheid van 80
/uur in de richting van naar .
0
B

0
A

Gegeven is:

De afstand
is 2,1
. De voortplantingssnelheid van het geluid is 325 / .
De frequentie van de fluittoon is 200 .
Gevraagd wordt: a. hoe ver is de auto van het punt verwijderd wanneer de eerste geluidsgolf
de auto treft.
b. de golflengte van de fluittoon.
(Examen Radiomonteur N.R.G. voorjaar 1959)
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312.

Een hefboom die zonder wrijving draaibaar is om punt draagt aan het uiteinde een
voorwerp met een volume van 10
. De afstand
bedraagt 75
. De hefboom wordt in
evenwicht gehouden door een gewicht van 300 . Het voorwerp wordt ondergedompeld
in een vloeistof met een soortelijk gewicht van 0,8. In welke richting en over welke afstand
moet gewicht verschoven worden om opnieuw evenwicht te verkrijgen?
(Examen Radiomonteur N.R.G. najaar 1958)

313.

Een prisma met doorsnede
is
geplaatst in lucht en is gemaakt
van glas.
De hoek = 60°. Op het vlak
valt een lichtstraal , zodanig dat
∠ = 45°.
Voor dit licht is de brekingsindex
van het glas √2.
Onder welke hoek treedt deze
lichtstraal aan het vlak
naar
buiten?
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1959)

314.

Een gesloten orgelpijp wordt met een lengte van 10
verkort, waarna men het einde open
laat. De pijp blijkt nu een driemaal zo hoge grondtoon te geven als daarvoor. Hoe lang was de
pijp eerst en wat was toen de frequentie van de grondtoon? (de voortplantingssnelheid van het
geluid op 330 /
stellen).
(Examen Radiotechnicus N.R.G. najaar 1958)

315.

Bereken de temperatuur waarbij een thermometer voorzien van 2 schalen (Celsius en
Fahrenheit), evenveel graden Celsius als graden Fahrenheit aanwijst,
(Examen Radiomonteur N.R.G. najaar 1956)

316.

Men wil met een lens van een voorwerp een tweemaal verkleind reëel beeld vormen op een
afstand van 45
van dit voorwerp.
Bereken de brandpuntsafstand van de benodigde lens.
(Examen Radiotechnicus N.R.G. voorjaar 1960)
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317.

Op de rand van een bak gevuld
met water ( . . = 1) is een stang
scharnierend bevestigd.
Aan het ene einde van de stang
bevindt zich een lichaam, geheel
ondergedompeld in het water, met
een volume van 100
en gemaakt
van materiaal met een ( . . = 6).
Aan het andere einde van de stang
grijpt in verticale richting naar beneden
een kracht aan die juist groot genoeg
is om het geheel in deze toestand in
evenwicht te houden. Het volume en het gewicht van de stang mogen verwaarloosd worden,
evenals de wrijving in het scharnier.
Gevraagd: de grootte van kracht .
(Examen Radiomonteur najaar 1958)

318.

Twee spiegels staan met het
spiegelend oppervlak naar elkaar
toegekeerd en maken een hoek
van 50° met elkaar.
Op een van de spiegels valt
een lichtstraal onder een hoek
van 70° (zie figuur).
Teken de gang van de lichtstraal
en bereken de hoek waaronder de
invallende en aan de beide spiegels
teruggekaatste straal elkaar snijden.
(Examen Radiomonteur najaar 1959)

319.

Een kogel wordt verticaal omhoog geschoten met een beginsnelheid van 500 / .
Een waarnemer bevindt zich op een afstand van 1485 van het punt van afvuren.
Welke hoogte heeft de kogel bereikt op het moment dat de waarnemer het afschieten hoort?
Gegeven is dat de geluidssnelheid 330 m/sec bedraagt en dat de versnelling van de
zwaartekracht 10 /
is.
De wrijving van de kogel in de lucht mag verwaarloosd worden.
(Examen Radiomonteur voorjaar 1960)

320.

Gegeven: In een bak met water bevindt zich onder de waterspiegel een staaf van 50
lengte.
Een der uiteinden is scharnierend om een horizontale as aan een zijkant bevestigd. Massa en
volume van de staaf zijn beide te verwaarlozen. Aan het vrije uiteinde van de staaf is door
middel van een dunne draad een voorwerp bevestigd met een volume van 1
en een
massa van 100 gram. Verder heeft men de beschikking over een voorwerp met een massa
van 1800 gram en een volume van 300
.
Gevraagd: Op welke afstand van het scharnierpunt moet (eveneens door middel van een
dunne draad) bevestigd worden opdat juist geheel onder water wordt getrokken?
(De staaf ligt dan niet horizontaal).
(Examen Radiomonteur voorjaar 1960)
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Op een positieve (convexe) lens met een brandpuntsafstand van 30
valt een evenwijdige lichtbundel
in de richting van de hoofdas.
Achter de lens is een vlakke spiegel geplaatst, die een hoek van
45° met de hoofdas van de lens
maakt en deze as op een afstand
van 50
achter de lens snijdt.
Construeer de gang van de lichtbundel door de lens en na terugkaatsing door de spiegel.
(Examen Radiomonteur voorjaar 1957)

322.

323

324.

325.

In een punt van een veld heerst een veldsterkte van 2000 / . In dit punt brengen we een
lading van 10 Coulomb. Hoe groot is de kracht die deze lading ondervindt?

Bepaal de veldsterkte op een afstand van 12
van een geladen bol met een lading van 10
Coulomb. De lading van de bol wordt als een puntlading beschouwd.
(los dit op met de formules: = en =
)

Bepaal de veldsterkte in een punt op een afstand van 8
lading per eenheid van lengte 10 Coulomb bedraagt.

van een geladen draad, waarvan de

Tussen twee punten heerst een potentiaalverschil van 100 . Hoe groot is de arbeid die we
moeten verrichten indien we een lading van 10 Coulomb van het ene punt naar het andere
punt brengen?

326.

Door een stroomvoerende geleider met een doorsnede van 4
loopt een stroom van 20
. De lengte van de geleider is 2 terwijl het potentiaal verschil tussen de uiteinden van de
draad 100 is. bepaal de soortelijke geleiding.

327.

Door een spoel met een zelfinductie van 20
in serie met een ohmse weerstand van 2000
Ohm vloeit een stroom = 50
. Bepaal het vermogen dat in de spoel ontwikkeld wordt.
Indien de stroom gedurende 3 minuten stroomt, hoeveel energie wordt er dan in warmte
omgezet?

328.

Als opgave 327, doch nu de spoel en de weerstand parallel geschakeld.

329.

Een condensator is opgeladen tot een spanning van 100 . Er wordt nu een lading van 1000
Coulomb toegevoerd de energietoename bedraagt 10 Joules. Hoe groot is de capaciteit van
de condensator?

330.

Een ongeladen condensator van 0,2
wordt door een constante stroom van 1
opgeladen.
Na hoeveel tijd zal de in de condensator opgehoopte elektrische energie 1 Joule bedragen en
hoe hoog is dan de spanning op de condensator?
(Examen N.R.G. Radiomonteur najaar 1956)
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331.

Een condensator met een onbekende capaciteit is geladen tot een spanning van 1000 .
Men laadt deze condensator verder op door middel van een constante stroom van 1
gedurende 5 sec. Hierbij is de energie in de condensator met 10
toegenomen.
Bereken de capaciteit van deze condensator.
(Examen N.R.G. Radiotechnicus najaar 1958)

332.

Een weerstand van 100 Ω en een condensator van 4
zijn in serie geschakeld.
De spanning over de weerstand is in onderstaande grafische voorstelling gegeven.

Ten tijde = 0 is de condensator ongeladen

a.

Teken een grafische voorstelling van het verloop van de stroom door de condensator
met de tijd en bereken de maximale waarde van de stroom.

b.

Teken hieronder, met dezelfde tijdschaal, het verloop van de spanning over de
condensator en bereken de maximale waarde van de spanning.
(Examen N.R.G. Radiomonteur voorjaar 1959)

333.

Voor het getekende schema ( = 30 )
blijkt te gelden:
1) het vermogen dat
opneemt is tweemaal
zo groot als het vermogen dat door
wordt opgenomen.
2) het door
opgenomen vermogen is gelijk
aan het vermogen dat door
en
tezamen wordt opgenomen.
Bereken de stroom die door de batterij van 20
verwaarloosd mag worden) geleverd wordt.

(waarvan de inwendige weerstand
(Examen N.R.G. Radiomonteur voorjaar 1955)

334.

Op een wisselspanningsbron
= 100
wordt een serieschakeling van een condensator
van 1
en een spoel van 1 en een weerstand van 2000 Ω aangesloten. Het blijkt dat in de
weerstand een vermogen van 5 watt in warmte wordt omgezet. Hoe groot is de spanning over
de weerstand en hoe groot is de frequentie van de wisselspanning?
(Examen Radiomonteur voorjaar 1958)

335.

Aanvankelijk zijn in nevenstaande schakeling
de schakelaars
open en beide verliesvrije condensatoren zijn ongeladen. Schakelaar wordt nu gesloten en de stroombron
levert een constante stroom van 0,1
waardoor de condensator
opgeladen wordt totdat de spanning daarop 100 Volt geworden is. Daarna wordt schakelaar weer geopend.
a. Hoe lang duurde dit opladen en hoe groot is de lading die dan bevat?
b. Welke energie is gedurende het opladen door de stroombron geleverd?
c. Als wordt gesloten, hoe groot wordt nu de spanning op de condensatoren?

R.T.
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Een condensator met een onbekende capaciteit, die bestaat uit twee in
lucht opgestelde evenwijdige platen, is geladen tot een spanning van 1000 .
Men maakt de verbinding met de spanningsbron los en vult vervolgens de ruimte tussen de
platen met een stof met een relatieve diëlectrische constante = 2.
De energie van de condensator neemt hierdoor met 10
af.
Bereken de oorspronkelijke capaciteit.
(Examen N.R.G. Radiotechnicus voorjaar 1960)

337.

a. Toon aan dat de spanningen en in bovenstaande schakeling gelijke amplitude hebben.
b. Bepaal het vermogen dat door de generator wordt geleverd.
(Examen N.R.G. Radiomonteur najaar 1955)

338.

Een serieschakeling van een weerstand van 50

en een condensator met een capaciteit van
10
is aangesloten op een generator die
onafhankelijk van de belasting een constante
stroom levert. De stroom door de serieschakeling keert na iedere seconde van richting
om en de stroomsterkte bedraagt1
.
Bij het inschakelen van de stroom op het tijdstip = 1
was de condensator niet geladen.
Teken in afzonderlijke figuren met duidelijke
schaalverdelingen langs de assen:
1. het verloop van de spanning op de weerstand als functie van de tijd.
2. idem voor de spanning op de condensator.
3. idem voor de spanning op de gehele
schakeling.

(Examen N.R.G. Radiotechnicus voorjaar 1956)
339.

Een condensator bevat twee diëlektrica. Het ene diëlectricum is 1
dik en heeft een = 4,
het andere diëlectricum is 2
dik met een
= 3. Als de spanning op de condensator 200
bedraagt, bereken dan de veldsterkte en de beide diëlektrica.

R.T.
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In een punt is de potentiaal −180 en in een punt
Hoe groot is het potentiaalverschil tussen en ?

is de potentiaal 220 .

341.

Een condensator met een afstand tussen de platen van 4
is opgeladen tot een spanning van
200 . De capaciteit van de condensator bedraagt 16 . Bereken de kracht waarmee de
condensatorplaten elkaar aantrekken.
Hoe groot is de energie die de condensator bezit?

342.

Twee condensatoren elk met een oppervlak der platen van 10
en een afstand tussen de
platen van 1
staan in serie op een spanningsbron van 200 .
Hoe groot is de lading van iedere condensator?

343.

Tussen platen van een vlakke condensator met een afstand tussen de platen van 6
brengt
men evenwijdig met de platen een plaat isolatiemateriaal aan met een dikte van 2
.
Men moet de platen van de condensator op een afstand van 8
brengen om de
oorspronkelijke capaciteit weer te verkrijgen. Bepaal de relatieve diëlectrische constante van
het isolatiemateriaal.

344.

Met welke snelheid bereikt een elektron de anode van een penthode als de spanning van het
eerste rooster 0 , die van het schermrooster 150 , die van het derde rooster +2 en die van
de anode 250 is? Neem aan dat het elektron de kathode met een snelheid nul verlaat.
De lading van het elektron is = 1,6. 10
. De massa is 9,0. 10
.

345.

In nevenstaande figuur is een vlakke kathode, een
vlakke , doorboorde anode en een vlakke elektrode.
Alle elektroden zijn evenwijdig aan elkaar opgesteld.
De potentialen van , en zijn resp:
0 volt, 180 volt en −200 volt.
De afstand tussen en = 4
.
Een elektron vertrekt met beginsnelheid nul van de
kathode, schiet door heen, keert in de ruimte tussen
en van richting om en valt dan op de anode .
Bereken de tijd gedurende welke het elektron zich in
De ruimte tussen en bevindt (de lading van het elektron is 1,6. 10
is 9,0. 10
).

Coulomb, de massa

Hoe ver komt het elektron voorbij ?
Men neme aan dat in de ruimten tussen en en tussen en zich een homogeen veld
bevindt, bepaald door de potentialen van resp. en en van en .
(Examen N.R.G. Radiotechnicus najaar 1955)

346.

Als een elektronenstraal door een elektrisch veld wordt afgebogen, wanneer is de afbuiging
dan het grootst: als de snelheid van het elektron groot is of als deze klein is?
Waarom?

