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Het doel van dit en de volgende boeken kan in een paar woorden gefor
muleerd worden: beoogd wordt een goedkope inleiding in de moderne
electronica te geven, waarmee de lezer op een verantwoorde wijze aan
deze studie begint, door eerst de fundamentele theorieën volledig te le
ren begrijpen. Diegenen die carrière willen maken in een onderdeel van
de electronica zullen hierin dan zoveel bekwamer zijn; diegenen die van
de electronica hun hobby hebben gemaakt zullen er zoveel meer plezier
in beleven, niet in de laatste plaats door het dan kunnen appreciëren van
alle in electronicatijdschriften aanwezige informatie. Dat de boeken
goedkoop zijn weet U al. Gezien het formaat van deze reeks boeken
staat er in verhouding 2 a 3 keer zoveel informatie in opgenomen als in
normale leerboeken.
Hoewel dit boek speciaal geschreven is voor mensen met niet meer dan
schoolwiskunde, hebben we niet geprobeerd, zoals in andere boeken
veelal wel het geval is, om het gebruik van wiskunde onnodig te vermij
den. Zonder enige wiskunde kan men immers nooit het onderwerp volle
dig begrijpen. De wiskunde die we nodig zullen hebben wordt waar nodig
in de loop van het boek uitgelegd. We hopen dan dat diegenen die nooit
belangstelling hadden voor wiskunde of er het nut niet van inzagen,
hiermee wel zullen inzien hoe nuttig en zelfs interessant wiskunde wel is.
Behalve het feit dat enige vakbekwaamheid het verschil kan betekenen
tussen het wel of niet vinden van een baan, wordt het met de dag duide
lijker dat vaardigheid in electronica en wiskunde in de nabije toekomst
een onmisbaar pluspunt zal zijn; we komen immers meer en meer in
aanraking met computers, micro-processoren en dergelijke.
Ook aan diegenen die hun kennis wel eens willen ophalen heeft dit boek
veel te bieden, of diegenen die bijgebracht willen worden in de funda
mentele aspecten van de electronica, of zelfs diegenen met kinderen met
lastige vragen of kinderen die naar de universiteit willen, of gewoon die
mensen die een andere aanpak als verfrissend zullen ervaren.

Deze curcus is geen studieboek behorend bij een of ander universiteitsprogramma. Deze cursus concentreert zich op het doen begrijpen
van belangrijke begrippen in de electronica. We zullen dan ook niet con
tinu van een punt naar een ander springen op grond van het feit dat, na
het begrijpen van de fundamenten, de praktische kanten van de meeste
onderwerpen geen enkel probleem meer zouden zijn. De schrijver ziet
van tevoren waar de moeilijkheden liggen en hoopt de lezer er doorheen
te helpen.
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Wat bedoelen we eigenlijk met ’met moderne electronica’?
Met ’modern’ willen we zeggen dat ons uiteindelijke doel de halfgeleider
component is (in tegenstelling tot de buis).
Gezien het huidige ontwikkelingstempo van de electronica is de buis
langzamerhand even verouderd geworden als de grammofoon. De in dit
boek gebruikte eenheden zijn de S.I. eenheden (Système International
d’Unités: het internationale stelsel van eenheden en symbolen), in een
actueel boek kan het ook niet anders.
Over deze boekenreeks
Elk deel behandelt een afgerond gedeelte van het onderwerp, en kan
derhalve onafhankelijk van de anderen worden gebruikt. Men beseffe
wel dat informatie uit de eerste delen in de volgende delen niet herhaald
wordt. Met andere woorden, er wordt er vanuit gegaan dat de lezer de
kennis uit voorgaande delen in voldoende mate beheerst.

Deel 1 bevat de fundamentele theorie nodig om het eenvoudige electronische netwerk en de belangrijkste componenten volledig te begrijpen.

Deel 2 vervolgt met de Wisselstroomtheorie zonder welke spraak, mu
ziek, radio, televisie of zelfs het net niet kunnen worden verklaard.
Op basis hiervan wordt Deel 3 opgebouwd: hierin wordt behandeld de
halfgeleider technologie, en dit leidt tot de transistor en de geïntegreerde
schakeling.

Samen vormen deze drie delen dus een volledige maar niet dure cursus in
de electronica; deze cursus is van zeer grote waarde voor carrière en
hobby. Verwacht wordt dat, indien er vraag naar blijkt te bestaan, er
andere boeken op deze reeks zullen volgen om bijzondere onderwerpen
verder te behandelen, allen steunend op deze zelfde basis.
Appendices: In een poging om elke lezer te helpen, ongeacht het niveau
van zijn scholing — sommigen hebben jammer genoeg alleen het mini
mum gekregen — is alle vereiste maar secundaire studiemateriaal in de
appendices opgenomen. In de tekst wordt hiernaar verwezen, hetzij in
zoveel woorden, hetzij met een aanduiding tussen haakjes: zo betekend
“ . . . banen (A8)” dat er in appendix 8 meer informatie over banen is
opgenomen. De lezer die al bekend is met het onderwerp kan dus beslis
sen om niet van de tekst af te wijken. Aldus opgenomen zijn de appendi
ces ook een handig naslagwerk; de lezer die de meeste begrippen hier
voor het eerst tegenkomt wordt dan ook aangeraden om eerst deze ap
pendices door te nemen, al is het maar om bewust te zijn van de hulp die
ze kunnen bieden.

6

Berekeningen: Een diepgaande studie van elk technisch vak kan niet
zonder een zekere hoeveelheid rekenwerk.
Ons onderwerp is hier electronica en niet wiskunde; we zullen dan ook
elk middel gebruiken om niet door moeizame berekeningen van ons on
derwerp af te dwalen. Hulp wordt ons tegenwoordig in verschillende
vormen geboden, zoals de rekenlineaal, de logaritmetabel of de electronische rekenmachine. Deze laatste is zonder enige twijfel de meest han
dige: zijn snelheid en zijn nauwkeurigheid maken dat rekenwerk nauwe
lijks belastend, zelfs onopvallend wordt.
Rekenmachines zijn tegenwoordig zo goedkoop dat binnen afzienbare
tijd elk huishouden er wel een zal hebben. Zelfs de meest eenvoudige re
kenmachine is hèt hulpmiddel bij deze cursus en later in de werkplaats,
hoewel het geen vereiste is. De betrekkelijk lage prijs ervan heeft boven
dien de rekenlineaal min of meer weggedrongen, niet in snelheid maar in
nauwkeurigheid.
Lezers zonder rekenlineaal of rekenmachine kunnen zeer wel logaritmetabellen gebruiken: deze voldoen uitstekend. Ze hebben bovendien het
voordeel dat men alert blijft op een aantal processen die in voortgezette
studies voorkomen, vooral waar het om de transmissie-eenheid gaat, de
decibel. Hiertoe is een volledige appendix opgenomen over het gebruik
van logaritmen. Een logaritmetabel zult u hier echter niet treffen, ze zijn
immers makkelijk verkrijgbaar voor weinig geld. Natuurlijk is het ook
mogelijk om de berekeningen in de voorbeelden zondermeer aan te ne
men zodat deze rekenkundige hulpmiddelen niet meer nodig zijn.
Praktische oefeningen: Het nut van een zekere hoeveelheid praktische
oefeningen kan niet voldoende worden benadrukt. In deze boeken zijn
echter geen oefeningen opgenomen, zoveel zijn er al door Uitgeverij
Bernard Babain uitgegeven en zoveel zijn er al te vinden in de uitsteken
de electronicatijdschriften welke men bij de meeste boekhandels kan
aanschaffen.
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1

Wat is electriciteit?

Er was eens een lichtstraal die een verafgelegen ster verliet. Hij reisde
een miljoen jaar lang door de ruimte met een dusdanige snelheid, dat hij
zeven keer per seconde om de aarde zou kunnen draaien. Uiteindelijk
bereikte hij de aarde waardoor de ster gezien kon worden. Dit is geen
sprookje maar een feit. Hierbij is echter veel fantasie en verbeelding no
dig. Een luttele tweeduizend jaar geleden kwamen pas de eerste stam
men in Europa wonen; hoe moeten we ons dan een miljoen jaar, vijf
honderd keer zoveel, voorstellen?
Hieruit kunnen wij onze eerste les in de fascinerende studie van de electronica halen. Zo onvoorstelbaar als de grootschaligheid van ruimtetij
den en -afstanden voor ons zijn, zo verbazingwekkend is de kleinscha
ligheid, de onzichtbaarheid zelfs, van de wereld van het electron. We
zullen later zien dat de planeten en sterren in de ruimte met de electronen vergelijkbaar zijn.
Maar waarom zouden we eigenlijk al die moeite nemen? Electronica be
tekent toch alleen maar het aansluiten van een paar draadjes en onder
delen om rekenmachines, computers, radio’s en televisies te maken?
Uiteindelijk wel, maar er is veel meer, en als we eerst een paar betrekke
lijk eenvoudige wetten van de natuur leren en in onze verbeelding electronen “zien” bewegen zoals die wetten, dan zullen we veel beter in
staat zijn om het hele onderwerp te begrijpen, om het even welk deel
aspect onze meeste interesse heeft.
1.1 Het Electron

Laten we beginnen met ons een kleine hoeveelheid van een bepaalde stof
voor te stellen. Bijvoorbeeld water, vanwege zijn scheikundige eenvoud.
Veronderstel dat we een microscoop hebben die zo sterk is, dat hij dui
zend miljoen keer kan vergroten (een laboratoriummicroscoop heeft een
vergroting van ongeveer duizend). Met zo’n vergroting, dat overeen
komt met het projecteren van een druppel water op een scherm zo breed
als de afstand New York-Washington, zouden we de water moleculen
kunnen zien zoals in figuur 1.1.
Eén molecuul bestaat, zoals afgebeeld, uit een zuurstofatoom verbon
den met twee waterstofatomen. O is de scheikundige afkorting voor
zuurstof (oxygeen) en H voor waterstof (hydrogeen). Vandaar de welbe
kende formule voor water: H2O.
Zuurstof en waterstof zijn elementen, dat wil zeggen dat ze niet afgebro
ken kunnen worden tot meer eenvoudige bestanddelen. Er bestaan in to
taal ongeveer honderd elementen, en alles op aarde is opgebouwd uit
verschillende combinaties van deze elementen.
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Fig. 1.1 Watermoleculen.

We hebben echter nog steeds niet het electron bereikt. Om in het atoom
te kunnen kijken hebben we een nog sterkere vergroting nodig. Het wa
terstofatoom is het meest eenvoudige atoom. U ziet het afgebeeld in fi
guur 1.2: een kern waaromheen een enkel electron een baan (A8) be
schrijft, net zoals de aarde in de ruimte een baan om de zon beschrijft.
In werkelijkheid is het atoom niet zo ordelijk en overzichtelijk als afge
beeld, en evenmin staan de maten in dezelfde verhoudingen. Tevens zijn
er nog veel gedragseigenschappen van het atoom onvoldoende ver
klaard. We zullen ons echter meer concentreren op de kenmerken van
het electron. Hierover is genoeg bekend om ons alle hulp te geven die we
nodig hebben.
Baan van
electron

""x

Kern

Electron
Fig. 1.2 Waterstofatomen.

Bijna het hele gewicht van het waterstofatoom is in de kern geconcen
treerd: de kern is ongeveer tweeduizend keer zo zwaar als het electron.
De afstand tussen electron en kern is gigantisch vergeleken bij hun dia
meter: in feite bestaat het grootste deel van het atoom uit lege ruimte!
Om een vergelijking te trekken kunt U misschien aan een voetbalveld
denken: de bal hoog in de lucht boven het midden van het veld zou de
kern kunnen voorstellen en de electronenbanen zouden zich over het he-
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le veld uitstrekken, hoewel de electronen dan in verhouding kleiner zou
den zijn dan golfballen.
Appendix 8 leert ons dat, wil het electron continu een baan in de ruimte
beschrijven, het een zekere snelheid moet hebben en er een zekere aan
trekkingskracht moet zijn vanuit de kern. Dit brengt ons naar een vol
gend begrip, namelijk dat van lading. Er zijn veel dingen in het leven
waar we mee opgroeien en die we accepteren zonder dat we eigenlijk uit
kunnen leggen hoe ze werken: het zijn de eigenschappen van de natuur.
Wat we kunnen doen is de wetten vinden die van toepassing zijn, meer
om het hoe te verklaren dan het waarom. De aantrekking door de
zwaartekracht is daar een voorbeeld van. De lading van een electron is
er nog een: we noemen het electriciteit. We zijn in staat het gewicht en
de grootte van het electron te bepalen, we kunnen het alle kanten op la
ten gaan om daarmee geweldige electronische apparaten te maken en we
kunnen de wetten formuleren die zijn gedrag bepalen, alleen we kunnen
niet méér dan dat: we kunnen niet uitleggen wat lading nu eigenlijk is.
We accepteren dan maar dan een electron een kleine electrische lading is
en graven niet dieper.

Er bestaan twee soorten electrische ladingen: een positieve (symbool:
+) en een negatieve (symbool: —). Een eenvoudige maar zeer belangrij
ke wet die geleerd en nooit vergeten mag worden is: gelijke ladingen sto
ten elkaar af; verschillende ladingen trekken elkaar aan.
Een simpel ezelsbruggetje is een van de normen van mensen volgens wel
ke man en vrouw elkaar zouden aantrekken, terwijl man en man of
vrouw en vrouw elkaar zouden afstoten. Deze wet maakt het ons moge
lijk om de kracht te verklaren waardoor het electron in een baan rond de
kern wordt gehouden: het electron heeft een negatieve lading en de kern
heeft een positieve lading; de tegenovergestelde ladingen trekken elkaar
aan. Net zoals de aarde een soort onzichtbare invloedssfeer om zich
heen heeft waardoor alle dingen binnen die invloedssfeer naar de aarde
getrokken worden, zo veroorzaken electrische ladingen datgene wat in
de electriciteit bekend staat als een veld. Alleen de aarde trekt alles aan,
terwijl een lading alleen tegenovergestelde ladingen aantrekt.
Alle andere atomen zijn ingewikkelder dan het waterstofatoom in die
zin dat er méér electronen een baan om de kern beschrijven. Het
zuurstofatoom genoemd in het voorbeeld van water, heeft acht electro
nen die nooit in botsing komen, omdat ze gelijke ladingen hebben die el
kaar afstoten wanneer ze elkaar naderen.
Een element dat we later tegen zullen komen in transistoren is silicium:
het heeft 14 electronen.
Een atoom met nog meer electronen, namelijk 92, is uranium, een ele
ment dat vaak ter sprake komt in verband met kernenergie.
Het atoom als geheel is electrisch neutraal: het heeft geen netto positieve
of negatieve lading. Dit komt doordat de kern een lading heeft van gelij
ke en tegengestelde waarde ten opzichte van het totaal van alle electro
nen. De kern bestaat uit twee soorten deeltjes: protonen en neutronen.
Neutronen hebben geen lading en zijn voor de electronica van weinig of
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geen belang. Protonen daarentegen hebben een positieve lading en wel
van dezelfde grootte als de negatieve lading van het electron. De kern
bevat derhalve evenveel protonen als er electronen een baan om hem
heen beschrijven. Figuur 1.3 toont dit aan voor koper dat 29 electronen
heeft. (Bij deze en latere tekeningen wordt een volume zo goed als moge
lijk in het platte vlak weergegeven). De krachten tussen deze ladingen en
binnen de kern zelf zijn gigantisch vergeleken bij de zwaartekracht. Men
hoeft zich alleen de verwoesting van een hele stad door een kleine
atoombon voor de geest te halen om te beseffen hoeveel energie er bin
nen een atoom opgesloten ligt.
Ruimte met
29 electronbanen,
elk electron met
een negatieve
lading 1.

Kern met
29 protonen,
elk met een
positieve lading 1.
(totale lading = +29)

1 Koper
atoom

Fig. 1.3 Ladingenevenwicht in een koperatoom.

1.2 Electrische stroom
We zijn nu beter in staat om electronen (of electrische) stromen te be
grijpen. De buitenste electronen ondervinden een kleinere aantrekkings
kracht vanuit de kern dan de binnenste. Bij sommige materialen kunnen
de electronen buiten hun banen gebracht worden door warmte of door
een kracht veroorzaakt door een naastliggende lading: daardoor kunnen
ze zich vrij bewegen tussen de verschillende atomen. Evenals in het
voorbeeld van het voetbalveld is er hier volop de ruimte voor. Wanneer
deze mobiele electronen in één richting gedwongen worden ontstaat er
een electrische stroom. Eén of meer vrije electronen op een bepaalde
plaats veroorzaken een negatieve lading. Dit omdat een atoom minus
een aantal electronen meer positieve protonen heeft dan negatieve eletronen: het geheel heeft dus een positieve lading.

Figuur 1.4. laat zien hoe een electronische stroom door een geleider
vloeit. Laten we aannemen dat de geleider een gewoon stuk koperdraag
is met een diameter van 2 mm (A6) en een lengte van 30 cm. Dit kleine
stukje draad bevat ongeveer honderduizend miljoen miljoen miljoen
vrije electronen die willekeurig tussen de atomen bewegen. Een getal van
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een dergelijke grootte, welke in de wiskunde afgekort (A2) wordt als
1O23, valt buiten ons voorstellingsvermogen en behoeft dan ook niet te
worden onthouden. In tegenstelling tot de werkelijke hoeveelheid
volstaat figuur 1.4 met de tekening van slechts een klein aantal atomen.
Laten we aannemen dat er een negatieve lading in punt A aangebracht
wordt, en een positieve lading in B (dit kunnen we, zoals we later zullen
zien, met een batterij doen). De vrije electronen die zich in A bevinden
zullen afgestoten worden door de aangebrachte negatieve lading, en de
vrije electronen in B zullen juist aangetrokken worden door de positieve
lading. Beide ladingen veroorzaken dan een electronen-stroom van links
naar rechts. Omdat electronen elkaar afstoten zullen ze zich allen in de
zelfde richting langs het draad bewegen, springend van atoom naar
atoom: dit verschijnsel wordt electrische stroom genoemd. De tijd nodig
voor electronen om een afstand van 30 cm af te leggen binnen een derge
lijk stuk koperdraad is zodanig kort dat we het voorlopig als zijnde nul
kunnen beschouwen.
Vrij electron

A

Atoom

Kern

Electronen wolk

Koperdraad —

B

Fig. 1.4 Atomen en mobiele electronen in een koperdraad

Als geheugensteun zou men zich een atoom als een bijenkorf kunnen
voorstellen en de electronen als een zwerm bijen. De meeste bijen voelen
zich aangetrokken tot hun eigen bijenkorf en blijven in de buurt ervan.
Echter niet alle bijen. Sommigen verwijderen zich enigszins van de bij
enkorf en enkelen verlaten zelfs de buurt en verdwijnen. Dit laatste
vooral bij warm weer. Alle bijen zijn afstandelijk en asociaal: ze blijven
liever op afstand dan dat ze elkaar ontmoeten. Het aansluiten van de
batterij komt overeen met het binnenlaten van andere bijen aan de poort
in A, waardoor er een verschijving ontstaat om de drukte veroorzaakt
door de net binnengelaten bijen te ontlopen. Enkelen vluchten nog ver
der, zelfs voorbij B.
Het spreekt voor zich zelf dat het hele geleidingsproces afhankelijk is
van de beschikbaarheid van mobiele electronen. De stoffen, doorgaans
metalen, die grote aantallen mobiele electronen hebben, heten geleiders:
een electrische stroom kan er makkelijk doorheen vloeien. Een bekend
voorbeeld hiervan is koper. Andere stoffen hebben zeer weinig vrije
electronen. Deze heten isolatoren omdat het zeer moeilijk is er een
stroom doorheen te laten vloeien. Tussen deze twee uitersten bestaat er
een gebied van stoffen bekend onder de naam halfgeleiders: het zijn
geen goede geleiders en het zijn ook geen isolatoren, maar ergens daar
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tussenin. Deze stoffen zijn zeer belangrijk in transistoren; de transistor
is een onderdeel van de ’halfgeleider-technologie’. Het geleidingsvermogen (de geleiding) van een stof is makkelijk te meten, maar om dit te be
grijpen moeten we eerst het meten van stromen begrijpen.

1.2.1 Het meten van stromen
Een electrische stroom in een draad kan vergeleken worden met een wa
terstroom in een buis. Deze laatste kan gemeten worden door vast te
stellen hoeveel water, bijvoorbeeld in liters (A6), er per minuut uit een
kraan komt. Dat wil dus zeggen een hoeveelheid water in een gekozen
tijdsinterval. Bij een electronenstroom meten we het aantal (of de hoe
veelheid) electronen die in een bepaalde tijd langs een willekeurig punt
gaan. De eenheid van stroom is de ampère (naar de Franse natuurkundi
ge André Marie Ampère). Bij een stroom van één ampère verplaatsen
zich ongeveer 6,25 x 1018 electronen per seconde (A2). In figuur 1.4 be
tekent een stroom van één ampère van A naar B door de geleider dat er
6,25 x 1018 electronen in A de geleider binnenkomen of in B de geleider
verlaten of een willekeurig punt van de geleider passeren, en dat per se
conde.
De ampère is een zeer belangrijke eenheid in de electronica. We laten
meestal het woord “electrisch” achterwege en spreken gewoonweg van
een “stroom”. In de praktijk kunnen stromen zeer uiteenlopende waar
den aannemen: van de stroom door een radio-antenne — in de orde van
grootte van één nano-ampère (A6) (éénduizendmiljoenste van een ampè
re) — tot de duizenden ampère om een trein te starten. De stroom door
een lamp van 100 watt is iets groter dan 40 miliampère, de stroom door
de koplamp van een auto bedraagt ongeveer 3 ampère.
Van iets minder praktisch belang is het meten van de hoeveelheid electriciteit. Waar we bij water eerst de hoeveelheid definiëren en dan de
stroom, gebeurt dat in de electronica andersom. Eerst wordt de stroom
gedefinieerd en daarna de hoeveelheid. De eenheid van electriciteit (of
beter gezegd: de hoeveelheid electrische lading) is de coulomb (naar de
Franse natuurkundige Charles Augustin de Coulomb). Eén coulomb is
de hoeveelheid electriciteit getransporteerd door een stroom van één am
père gedurende één seconde. Bij één ampère zullen er ongeveer 6,25 x
1018 electronen per seconde passeren; één coulomb is dan verdeeld over
dit aantal electronen, dat wil zeggen:
Lading van één electron =

1 coulomb
= 1,6 x 1019 coulomb
6,25 x 10‘8

(appendix 2 geeft een uitleg over het rekenen met deze getallen).
Omdat we niet kunnen zien wat er gebeurt moeten we ons binnen de the
orie van de electronica baseren op experimenten en wiskundige bereke
ningen. Er is tegenwoordig voldoende daarover bekend om alle ver
schijnselen die ons interesseren te kunnen verklaren.
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De belangrijkste punten te onthouden c.q. te visualiseren zijn voorals
nog:
het electron heeft, of eigenlijk is, een negatieve lading die we in
(1)
coulombs uitdrukken;
de lading veroorzaakt rond het electron een (negatief) veld dat ge
(2)
leidelijk afneemt naarmate de afstand tot het electron groter
wordt;
wanneer een andere lading dit veld binnenkomt zal er een weder
(3)
zijdse aantrekkingskracht ontstaan wanneer deze nieuwe lading
positief is, en een afstotende kracht wanneer de nieuwe lading ne
gatief is;
een stroom is eenvoudigweg een electronenstroom (ladingdragers)
(4)
in éèn richting; men “telt” het aantal electronen die gedurende
één seconde een gegeven punt passeren en drukt de stroom uit in
ampère.

Hoofdstuk 5 laat zien hoe een ampèremeter gebouwd is.

1.2.2 Factoren die een stroom beïnvloeden
Tot nu toe hebben we slechts gekeken naar stroom door een koper
draad. We hadden dit voorbeeld gekozen omdat koper een veel gebruikt
metaalsoort is vanwege zijn ruime voorraad mobiele electronen. We zul
len echter zien dat metalen onderling verschillen vertonen voor wat be
treft het gemak waarmee hun atomen electronen afstaan. Atomen die
hun electronen goed vasthouden zullen minder makkelijk stroom door
laten. Het is belangrijk en interessant om een idee te hebben over het
ontstaan van stroom. We moeten ons echter wel realiseren dat het hier
na volgende een vereenvoudigde theorie is. Deze stelt ons echter in staat
om voldoende inzicht te verkrijgen in de ingewikkelde verschijnselen
van atoomstructuren.
In figuur 1.3 zag u op een zeer vereenvoudigde wijze hoe electronen een
baan om de kern beschrijven. Een nauwkeurigere studie zou aantonen
dat de verschillende banen op verschillende afstanden van de kern ge
groepeerd zijn. Het koperatoom van figuur 1.3 is dan ook overnieuw ge
tekend in figuur 1.5, nogmaals met de opmerking dat de tekening een
volume voorstelt en niet een platte cirkel. De electronen beschrijven ba
nen die zich, zoals afgebeeld, in schillen bevinden. Elk element heeft een
zogenaamd atoomgetal: dit getal geeft het aantal protonen binnen de
kern aan en derhalve het aantal electronen rond de kern. Er kunnen
maximaal zeven schillen rond de kern zijn. Het maximum aantal elec
tronen binnen een schil is gelijk aan tweemaal het kwadraat van het
schilnummer (zie Fig. 1.5).
Bijvoorbeeld:

Schil 4 : 42 = 16

2 x 16 = 32

Schil 4 kan dus maximaal 32 electronen bevatten.
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Tot het atoomgetal 18 worden de opeenvolgende schillen volledig ge
vuld. Bij bepaalde elementen met een hoger atoomgetal wordt het iets
ingewikkelder doordat sommige schillen al een aantal electronen hebben
terwijl een vorige schil nog niet volledig gevuld is.
Koper heeft daarentegen, met zijn 29 electronen, een goed geordend
atoom: elke schil is gevuld voordat er een electron op een volgende schil
komt. Schil 1 heeft 2 electronen, schil 2 heeft er 8, schil 3 heeft er 18 en
het laatste electron bevindt zich in schil 4 (zie figuur 1.5).
Enig electron
in de 4e schil

clectronen

Kern

s

(S

Schil 1
Schil 2
Schil 3
Schil 4
Fig. 1.5 Electronenverdeling in schillen in het koperatoom.

U herinnert zich nog dat de kern een positieve lading heeft en daardoor
een aantrekkingskracht uitoefent op het electron. Het zal duidelijk zijn
dat de buitenste electronen minder aangetrokken zullen worden vanwe
ge hun grotere afstand tot de kern. Bovendien worden ze in zekere mate
afgeschermd van de kern door de binnenste electronen (gelijke
ladingen), waardoor het electron in de vierde schil van het koperatoom
makkelijk zijn baan kan verlaten.
Kijken we naar het atoom met 30 electronen, namelijk zink (ook een
goed geordend atoom), dan zien we dat er zich twee in de buitenste schil
(de vierde) bevinden. De op de buitenste electronen uitgeoefende aan
trekkingskracht is iets groter dan bij koper aangezien de kern 30 in
plaats van 29 protonen bevat; de afscherming is echter hetzelfde. Hoe
wel er twee keer zoveel electronen in de buitenste schil zijn komen ze
minder makkelijk los, zodat zink minder mobiele electronen heeft dan
koper: zink is dan ook een slechtere geleider dan koper. We zeggen dat
zink een lager electrisch geleidingsvermogen heeft dan koper.
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Deze benadering kan echter niet consequent doorgevoerd worden. Nik
kel (atoomgetal 28), met twee electronen in de buitenste schil, nl. de 4e)
en ijzer (atoomgetal 26, ook met twee electronen in schil 4) hebben bei
den evenveel electronen in de buitenste schil, ze hebben echter een lager
geleidingsvermogen dan zink. We moeten in dit stadium aannemen dat
geleiding op een ingewikkelde wijze een functie is van het aantal electro
nen in de buitenste schil en de positie ervan ten opzichte van de kern als
mede de afscherming door de binnenste electronen. We zijn echter niet
met natuurkunde bezig. Aangezien we alleen in een aantal elementen in
teresse hebben en niet het hele scala van elementen, hoeven we alleen te
onthouden dat:
(1)

(2)
(3)

(4)

alle elementen verschillende hoeveelheden electronen hebben, va
riërend van één tot iets over de honderd;
electronen in opeenvolgende schillen komen hoewel alle voor
gaande schillen niet altijd volledig gevuld zijn;
alleen de electronen in de buitenste schil deelnemen aan het geleidingsproces;
in het algemeen: hoe completer de buitenste schil, hoe minder het
element electriciteit geleidt.

Deze gegevens stellen ons in staat het geleidingsproces en later de grond
beginselen van de natuurkunde van transistoren te onthouden.
Het geleidingsvermogen is dus een maat voor het gemak waarmee een
stroom door een stof vloeit. In de electronica zijn we echter meer geïnte
resseerd in het tegenovergestelde, dat wil zeggen in de mate waarin te
genwerking geboden wordt door een stof: dit wordt de weerstand ge
noemd. Omdat alle stoffen weerstand bieden aan electrische stromen is
dit begrip zeer belangrijk. De eenheid van stroom hadden we al bespro
ken, de eenheid van weerstand zal in Hoofdstuk 3 behandeld worden.
1.2.3 Warmte-effect van een stroom
Muziek, een aangenaam resultaat van trillingen, helpt ons om het leven
van een atoom te visualiseren. Neem bijvoorbeeld een gitaarsnaar die
om zijn rustpositie heen en weer trilt wanneer hij bespeeld wordt. Om
dat deze rustpositie het middelpunt van de trillingen is, heet het de ge
middelde positie. Atomen trillen ook om een gemiddelde positie; in te
genstelling tot de gitaarsnaren echter blijven de trillingen van atomen al
tijd doorgaan.
In een vaste stof bevinden deze gemiddelde posities van atomen zich op
vaste plaatsen ten opzichte van elkaar en alle atomen vertonen trillingsverschijnselen om deze gemiddelde posities. De amplitude van de trillin
gen is evenredig met de temperatuur van de stof: hij is klein bij lage tem
peraturen en groot bij hoge temperaturen (bijv. C-D, Fig. 1.6). Het ver
warmen van vaste stoffen vergroot de trillingsamplitude van de atomen;
de atomen komen dan verder uit elkaar waardoor het materiaal uitzet.
Verder verwarmen van het materiaal kan de trillingsamplitude zodanig
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vergroten dat de atomen uit hun vaste posities worden gedwongen en
vrijelijk zullen bewegen. Het materiaal is gesmolten: wat eerst een vaste
stof was is nu een vloeistof geworden.
Het beeld dat we ons tot nu toe gevormd hebben van electronen die heen
en weer springen tussen de atomen, die zich soms koppelen aan atomen
die één of meer buitenelectronen zijn kwijtgeraakt en die zich later weer
loskoppelen, zullen we dus nu verder moeten uitbreiden. De werkelijk
heid is ingewikkelder: door het trillingsverschijnsel van de atomen zal er
namelijk een grote beïnvloeding ontstaan tussen de atomen en electro
nen onderling. Dit effect wordt sterker naarmate de temperatuur hoger
wordt; bovendien veroorzaken deze trillingen zelf ook warmte. We we
ten ook dat deze warmte geproduceerd wordt door het vloeien van een
stroom. We moeten dus een bevredigende verklaring vinden die dan
misschien niet volledig is in de ogen van een physicus, maar die ons in
staat stelt het geheel voldoende te begrijpen.
Gemiddelde positie

Trillingsamplitude
Trillingsamplitude bij
hogere temperaturen

i

I
I
•
I

TH

Atoom

1 I

*cT

D
Electronen

Kern

Fig. 1.6 Het trillen van een atoom.

Hoewel het woord energie vaak gebruikt wordt, is het niet makkelijk te
definiëren. Laten we als voorbeeld een voetballer nemen met veel ener
gie. Hij schopt tegen de bal en geeft het een gedeelte van zijn energie:
vanuit zijn rusttoestand krijgt de bal een snelheid en vliegt door de
lucht. Het feit dat de bal energie heeft meegekregen wordt bewezen
doordat het tegen de luchtweerstand in vliegt; bovendien zou een even
tueel geraakte toeschouwen het op een pijnlijke manier ervaren. De bal
blijft niet doorvliegen, maar valt op de grond wanneer het zijn energie is
kwijtgeraakt. Wat we misschien niet doorhebben is dat de energie van
de vliegende bal in warmte is omgezet bij het raken van de toeschouwer.
Deze hoeveelheid warmte is echter zo klein dat hij te verwaarlozen is.
Omdat een electron in een bepaalde richting gedwongen wordt kan het
worden vergeleken met een voetbal: het electron krijgt energie en wordt
daardoor versneld. Bovenstaande verklaring over trillende atomen zal
duidelijk maken dat veel electronen tegen atomen kunnen botsen; de
electronen geven hun energie aan de atomen in de vorm van warmte, op
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dezelfde wijze als de voetbal aan de toeschouwer, zij het dat het weder
om om een zeer kleine hoeveelheid warmte gaat alhoewel er miljoenen
botsingen plaatsvinden. De temperatuur van het materiaal zal dan gaan
stijgen: de stroom heeft inderdaad een warmteontwikkeling veroorzaakt
in de geleider, waarbij de hoeveelheid warmte natuurlijk afhankelijk is
van het aantal botsingen. De toestand zou ook vergeleken kunnen wor
den met een menigte mensen. Ze lopen heen en weer als op een kermis.
Een groepje kwajongens loopt ertussen en botst tegen iedereen op; re
sultaat: veel meer activiteit, en de gemoederen verhit!
Een toepassing van door stroom veroorzaakte warmteontwikkeling is de
electrische kachel die roodgloeiend wordt; een andere is de electrische
lamp waarvan de gloeidraad tot veel hogere temperaturen verwarmd
wordt; weer een ander voorbeeld is het beschermen van electrische scha
kelingen tegen te hoge stromen. Hiervoor wordt een zekering gebruikt:
een zekering is een kort stukje draad waardoorheen de stroom vloeit;
het kan normale stromen doorlaten zonder overmatige temperatuurverhogingen, maar wanneer de stroom te hoog wordt dan zal de te grote
warmteontwikkeling de zekering doen smelten (de zekering is dan
“doorgebrand”); de zekering breekt en de schakeling is onderbroken.
1.2.4 Conventionele stroomrichting
Voordat we verder gaan moet er eerst iets worden gezegd over de rich
ting van stromen. De algemeen aanvaarde theorie is, zoals we al eerder
zagen, dat electronenstromen van negatief naar positief vloeien. Vroe
gere experimenteerders hadden echter jammer genoeg niet het voordeel
van het bestaan van een electronen-theorie om ze te helpen: toen ze een
stroomrichting wilden definiëren kozen de andere richting: van positief
naar negatief. Nog lange tijd hebben leerboeken de zaken op beide ma
nieren uitgelegd, de “conventionele” stroomrichting ( van + naar -)
en de electronenstroomrichting (van - naar +). In deze boekenserie
wordt, tenzij anders vermeld, alles uitgelegd met behulp van de
electronen-theorie.
1.2.5 Electronen in werking
Het overal aanwezige electron kan men in bijna elke situatie aan het
werk zien, en zijn toepassingsgebied breidt zich alsmaar uit. We zullen
nu hieronder de werking van een modern apparaat beschrijven om te la
ten zien hoe de in dit hoofdstuk ter sprake gekomen principes in de
praktijk toegepast worden.
De kathodestraal(televisie)buis:

In figuur 1.7 ziet u de belangrijkste onderdelen van een zwart-wit buis.
Aan de linkerkant wordt een kathode verwarmd door een gloeidraad.
De warmte geeft een aantal mobiele electronen voldoende energie om
van de oppervlakte los te komen; normaliter zouden ze dan een electronenwolk rond de kathode vormen, waardoor verdere emissie zou wor
den tegengewerkt. De eerste anode is echter positief, waardoor de elec-

18

tronen aangetrokken worden. Sommige electronen komen op de anode
terecht. De rest van de electronen schiet, vanwege hun grote snelheid,
gebundeld door het gaatje in het midden van de anode. Beïnvloeding
door lucht komt niet voor omdat de buis vacuum gezogen is (alle lucht is
eruit gepompt). De electronen worden dan verder versneld in de richting
van de volgende, meer positieve anode. De bundel schiet hier ook door
het gaatje in het midden en reist dan verder langs de buis om uiteindelijk
op de fluorescerende laag aan de binnenkant van het scherm terecht te
komen. Daar waar de electronen met hoge snelheden het scherm treffen
zal het scherm gaan gloeien door de door hun afgegeven energie. Een in
richting voor het scherpstellen (niet getekend) zorgt ervoor, dat de bun
del niet breder wordt tijdens zijn reis en alleen een zeer kleine lichtstip
produceert.

Gloei
Draad

Eerste
anode

+ 250 V

Tweede
anode
+ 1000 V

Electronen
bundel

Scherm

O
Kathode

Rooster
Verticale
afbuigingsplaten

Horizontale
afbuigingsplaten

Electronenafvoerweg

Fig. 1.7 Onderdelen van een kathodestraalbuis.

Hier vloeit dus een stroom, alleen niet door een draad, zoals we eerder
zagen; de electronen worden hier door de ruimte geschoten.
Het rooster wordt op een kleine negatieve spanning of potentiaal aan
gesloten; hoe lager de potentiaal, hoe meer het rooster de electronen zal
terugdringen: het kan dus als sturing worden gebruikt. Een zeer lage po
tentiaal zal alle electronen naar de kathode terug duwen, een lage poten
tiaal laat net voldoende electronen door om een lichtstip op het scherm
te produceren.
De wet van de gelijke ladingen die elkaar afstoten en de tegengestelde la
dingen die elkaar aantrekken wordt ook bij de afbuigingsplaten toege
past. Voor de verticale afbuiging zijn de platen horizontaal. Wanneer de
bovenste plaat positief is en de onderste plaat negatief, zullen ze allebei
een naar boven gerichte kracht op de electronenbundel uitoefenen,
waardoor de lichtstip op het scherm naar boven verschuift. De platen
voor de horizontale afbuiging zullen op dezelfde manier de lichtstip van
links naar recht laten bewegen. Door het laten variëren van de potentia
len van de platenparen kan de lichtstip een volledige rechthoek uitteke-
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nen, alsof het honderden lijnen op een vel papier aan het trekken was.
Dit gebeurt zo snel dat het ook niet een bewegende stip maar een com
pleet beeld ziet. De helderheid van de lichtstip varieert met de op het
rooster aangebrachte beeldspanning (stuurspanning) zodat het plaatje
wordt geproduceerd dat we uiteindelijk zien. Kleurenbuizen hebben bo
vendien nog een extra complexiteit: zij bezitten drie afzonderlijke kleurensecties.
Samengevat laat de kathodestraalbuis zien dat:
het verwarmen van sommige materialen de emissie van grote hoe
veelheden electronen kan veroorzaken;
de electronen, volgens het principe van afstoten en aantrekken,
(2)
dankzij de anode een snelheid en een richting krijgen; het rooster
de helderheid van de lichtstip doet variëren en de afbuigingsplaten
de lichtstip het beeld laten uittekenen;
de energie van snel bewegende electronen in warmte en licht omge
(3)
zet wordt wanneer ze het scherm treffen.
(1)
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2

Bronnen van electriciteit

Bij het bestuderen van de bewegingen van electronen hebben we gezien
wat een stroom is, hoe een stroom warmte produceert en op welke wijze
materialen verschillen voor wat betreft hun electrisch geleidingsvermogen. In dit hoofdstuk zullen wij ons bezighouden met het ontstaan van
electriciteit, dat wil zeggen, we zullen nagaan hoe de ladingen ontstaan
die een stroom veroorzaken wanneer ze met een draad met elkaar door
verbonden worden. De ladingen noemden we telkens + en -. Er kan
echter ook een stroom ontstaan wanneer de ladingen dezelfde polariteit
hebben, dus wanneer beide ladingen positief of negatief zijn. De voor
waarde dat er een \adingsverschil aanwezig moet zijn, blijft echter van
kracht. Komen we weer terug bij onze draadverbinding, dan zien we dat
de mobiele electronen aan één kant harder worden afgesloten dan aan
de andere kant. Anders gezegd: de stroom vloeit van de meest negatieve
naar de minst negatieve lading. Men kan ook zeggen dat, hoewel de klei
ne lading negatief is, hij positief is ten opzichte van de grote lading.
2.1 Chemische reacties
Dat er een electrische stroom kan ontstaan bij chemische reacties kun
nen we het beste laten zien door de werking te verklaren van de aller
eerste chemische batterij, de “Zuil van Volta’’ (naar de Italiaanse na
tuurkundige Allessandro Volta). Volta toonde aan dat er een ladingsverschil ontstond tussen een zinkplaat en een koperplaat wanneer hij er een
met een zwavelzuur bevochtigde doek tussen plaatste. Tegenwoordig
weten we dat de batterij werkt door ionisatie van het zwavelzuur. U her
innert zich nog uit Hoofdstuk 1 dat een molecuul van een willekeurige
stof uit twee of meer atomen bestaat. Als voorbeeld zagen we dat de
combinatie van zuurstof en waterstof (allebei gassen) een derde, totaal
andere, stof oplevert, namelijk water. Zo bestaat een zwavelzuurmolecuul uit twee waterstofatomen, één zwavelatoom en vier zuurstofato
men, hetgeen in de formulie H,SO4 tot uiting komt. Zwavelzuur wordt
in auto-accu’s en andere accumulatoren gebruikt als electrolyt (stof die
in waterige oplossing de electrische stroom geleidt en daarbij ontleed
wordt).
Wanneer het zwavelzuur met water wordt verdund, gaan alle moleculen
zich opsplitsen in ionen', twee waterstofionen en één sulfaation (SO4).
Ionen zijn atomen of moleculen met een tekort of een overschot aan
electronen. In het geval van verdund zwavelzuur staan de waterstofato
men electronen af aan het sulfaat: hierdoor ontstaan positieve
waterstofionen en — omdat het sulfaat electronen erbij krijgt — nega
tieve sulfaationen. De oplossing blijft electrisch neutraal omdat het la-
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dingsevenwicht in feite niet verstoord is geweest. Wanneer nu zink- en
koperplaten in een elextrolyt van verdund zwavelzuur gedompeld wor
den, zullen er positieve ionen van (net onder) de metaaloppervlaktes in
het zwavelzuur terecht komen en zich verbinden met de negatieve sulfaationen. De metalen platen zullen dan, door een overschot aan elec
tronen, een negatieve lading krijgen. Daarentegen zal de electrolyt een
overschot aan positieve metaalionen krijgen. Naarmate dit laatste over
schot groter wordt zullen nieuwe metaalionen tegengehouden worden.
De hierboven beschreven chemische reactie is weergegeven in figuur 2.1.
Zink

Compleet atoom
(30 electronen)

O-Q
-0© O
n°’
Q 0
0-°’

Positief ion-—

Positieve H-ionen

0

Mobiele electronen
Negatieve S04-ionen

o®
© o

^.Electrolyt
(zwavelzuur in water)

Fig. 2.1 Zink in een elektrolyt van verdund zwavelzuur.

Zink heeft een veel grotere neiging om positieve ionen aan de electrolyt
af te staan dan koper. Daarom wordt de negatieve lading in zink groter
dan in koper, met andere woorden, zink is negatief ten opzichte van ko
per. Of andersom, vergeleken bij het zink heeft het koper een positieve
lading. Beide formuleringen voldoen. Het gaat erom dat er een ladingsverschil aanwezig moet zijn. Omdat er in deze situatie een potentiële
stroom aanwezig is kunnen we ook zeggen dat zink en koper een poten
tiaalverschil vertonen. In Hoofdstuk 3 zullen we het begrip “potentiaal
verschil” nader bekijken; we kunnen nu echter al het volgende vermel
den over de polariteiten van de Volta-batterij:
Koper noemen we + en zink - . Dit geeft reeds aan in welke richting
een electronenstroom zal vloeien in een (uitwendige) schakeling. Wan
neer we namelijk de twee platen met een draad met elkaar doorverbin
den, zal er een electronenstroom door de draad vloeien die de negatieve
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lading van het zink zal proberen op te heffen en die van het koper te ver
groten. In de batterij blijft de chemische reactie echter doorgaan: het
zink stoot positieve ionen af aan de electrolyt, waardoor de zinkionen
zich verbinden met de negatieve sulfaationen (SO4), wat weer als ge
volg heeft dat er zinksulfaat (ZnSO^ ontstaat. Het resultaat is echter dat
het zink een overschot aan electronen behoudt, en dat het langzamer
hand door de chemische reactie verteerd wordt.
Er ontstaat dus in de electrolyt een overschot aan positieve H-ionen. De
ze ionen zullen zich koppelen aan electronen die zich aan de oppervlakte
van het koper bevinden. Resultaat: de ionen worden weer omgezet in
waterstofatomen en verschijnen op het koperoppervlak in de vorm van
gasbellen. De zuil van Volta heeft een aantal nadelen om als bron van
electriciteit te kunnen fungeren: het voornaamste nadeel is dat de waterstofbellen de neiging hebben om op het koper te blijven plakken. Het
gedeelte van het koperoppervlak dat in contact staat met de electrolyt
wordt dan steeds kleiner (het zogenaamde po/tfr/stf/ze-verschijnsel), zo
dat de batterij langzamerhand slechter wordt.
Hoewel ionisatie en de recombinatie van electronen en ionen op het
eerste gezicht misschien erg ingewikkeld lijken, kunnen we toch uit de
bovenstaande uiteenzetting de volgende punten halen:
(1)

(2)
(3)

een daartoe ontworpen batterij kan tussen twee punten een ver
schil in electrische lading opwekken en in stand houden;
wanneer nu deze twee punten met een draad met elkaar doorver
bonden worden, zal er in de schakeling, bestaande uit batterij en
draad, een electrische stroom ontstaan;
het produceren van deze stroom gaat ten kosten van het zink dat
langzamerhand door de batterij wordt omgezet in zinksulfaat.

In de praktijk gebruikt men tegenwoordig de Leclanché-batterij (naar
de Franse scheikundige Georges Leclanché). Deze batterij heeft ook een
zinken electrode (d.i. het metaal dat in contact staat met de electrolyt);
in plaats van koper wordt hier echter een koolstift gebruikt. De electro
lyt is hier ammoniumchloride. Een soortgelijke chemische reactie als in
de Volta-batterij brengt ook in deze batterij een electrische stroom te
weeg: ook hier treedt ionisatie op. Het nadeel van polarisatie door waterstofbellen is hier echter ondervangen door de toepassing van een de
polarisator: deze veroorzaakt een chemische reactie met de waterstof,
waardoor de waterstofatomen direct verwijderd worden.

Vroegere Leclanché-batterijen hadden een vloeibare electrolyt; tegen
woordig gebruikt men echter een (slechts) vochtige pasta. Vandaar de
naam droge batterij. Het zijn deze batterijen die gebruikt worden als
zaklantaarnbatterijen, radiobatterijen enz. In plaats van een zinkstift of
-plaat treft men in deze batterij een zinken omhulsel aan: dit is de nega
tieve pool van de batterij. De koolstift die uitsteekt aan de bovenkant
van de batterij, is de positieve pool. Een mengsel met mangaandioxide
dient als depolarisator; het veroorzaakt een chemische reactie met de
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waterstofatomen die aan het oppervlak van de koolstift worden gepro
duceerd. De oorzaak van het leegraken van deze batterij moet eerder ge
zocht worden bij het uitdrogen van de electrolyt dan bij het verteren van
het zink. In figuur 2.2 ziet u de belangrijkste onderdelen van de batterij.
+ Pool

— Teer
1=1

Koolstift

Zinken omhulsel

- Pool
(onderkant van omhulsel)

I

Kurk
poeder
Electrolyt
(pasta)

— Depolarisator

Fig. 2.2 Droge Leclanché-batterij.

2.2 Magnetisme

Met magnetisme zijn we allemaal al eens in aanraking gekomen. We we
ten bijvoorbeeld dat magneten ijzeren of stalen voorwerpen kunnen
aantrekken. Kennelijk is er een of ander soort onzichtbaar veld rond de
magneet dat een kracht op bepaalde voorwerpen uitoefent. Magnetisme
is niet los te denken van de electronica of van het electron. In een vol
gend hoofdstuk zullen we uitvoerig op het verschijnsel magnetisme in
gaan.
We zullen nu slechts proberen na te gaan hoe magnetisme electronen in
een draad kan doen bewegen, met andere woorden, hoe magnetisme een
stroom kan veroorzaken. We moeten ons indenken dat electronen niet
alleen een baan rond de kern beschrijven maar ook om hun as roteren.
We kunnen ons hier gemakkelijk een voorstelling van maken wanneer
we aan de aarde denken. De aarde beschrijft één maal per jaar een baan
om de zon en draait bovendien één maal per etmaal rond haar eigen as:
hierdoor ontstaan dag en nacht. Men neemt aan dat magnetisme het ge
volg is van de beweging van electrische ladingen: ieder electron heeft dus
niet alleen een electrisch veld om zich heen, maar ook een magnetisme
veld. We hadden al gezien dat er twee soorten electrische ladingen
bestaan en dat gelijke ladingen elkaar afstoten en tegengestelde ladingen
elkaar aantrekken. Er bestaan ook twee soorten magnetische polen,
waarvoor dezelfde regel geldt. Wanneer nu een magnetisch veld langs
een draad gehaald wordt (of een draad door een magnetisch veld getrok
ken wordt), zal dit veld met de kleine magnetische velden van de electro
nen interferen. De electronen worden dan buiten hun baan geforceerd
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en met een zekere snelheid in een bepaalde richting gedwongen. Deze
verklaring is natuurlijk niet volledig maar helpt ons een beeld van het
verschijnsel te vormen.
Een electrische generator is slechts een machine die draden doet roteren
in een magnetisch veld of een magnetisch veld doet draaien door
stilstaande draden heen. Beide methoden dwingen de electronen om zich
langs de draden en door de schakeling te bewegen.

2.3 Wrijving
Wrijving is de weerstand die een voorwerp ondervindt bij het wrijven
langs een ander voorwerp. Tijdens het wrijven worden aan het opper
vlak van het ene voorwerp de electronen uit hun baan getrokken en aan
het andere afgegeven. Door het verlies van een aantal electronen heeft
het eerste materiaal een positieve lading gekregen terwijl het andere ma
teriaal door het overnemen van die electronen een negatieve lading heeft
gekregen. De lading blijft op het materiaal nadat het wrijven opgehou
den is. Een dergelijke statische lading kan bij veel materialencombina
ties voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld zijde tegen glas gewreven wordt
zal het glas een positieve lading krijgen, en de zijde een negatieve lading.
Vroeger experimenteerde men veelal met amber. De griekse naam hier
voor is “electron”; de titel van ons onderwerp.
Bliksem is een voorbeeld van statische electriciteit: doordat de wolken
langs de lucht wrijven ontstaat er een statische lading. Deze lading heeft
een polariteit tegenovergesteld aan die van de aarde. Onder normale
omstandigheden is de lucht een zeer slechte geleider van electriciteit.
Wanneer echter de potentiaal van de wolken te hoog wordt zal er een
“luchtlijn” tussen de wolken en de aarde geïoniseerd raken, derhalve
geleidend worden: er vloeit dan opeens een zeer grote stroom langs dit
geïoniseerde pad. Deze stroom is zo groot — het kan duizenden ampère
bedragen — dat het ontladen met de bekende lichtflits gepaard gaat.
De regel dat het doorverbinden van twee verschillende ladingen een
stroom tot gevolg heeft geldt ook bij statische electriciteit. In chemische
reacties blijft de stroom doorvloeien, in tegenstelling tot statische elec
triciteit, waar er geen stroom meer loopt na het gelijk worden van de la
dingen.

2.4 Warmte

Twee verschillende metalen worden tegen elkaar gezet. De mobiele elec
tronen van deze metalen schieten heen en weer in alle richtingen. Wan
neer het eerste metaal meer mobiele electronen heeft dan het tweede me
taal is het onvermijdelijk dat er meer electronen van het eerste naar het
tweede metaal overspringen dan andersom. Het eerste metaal krijgt
dan, door zijn verlies aan electronen, een positieve lading, en het tweede
metaal zal dan een negatieve lading krijgen. Door het verschil in ladin
gen tussen de twee metalen zal er een zogenaamd contactpotentiaal ont
staan.
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De snelheid van electronen neemt toe naarmate de temperatuur hoger
wordt. Bij hogere temperaturen zullen er dan ook meer electronen van
het ene naar het andere metaal overspringen: de contactpotentiaal
neemt toe. Dienovereenkomstig vertoont een verwarmd contactvlak een
blijvend ladingsverschil. Wanneer de andere kant van de twee metalen
met elkaar worden doorverbonden zal er een stroom gaan vloeien. Een
dergelijke constructie heet een thermokoppel. De contactpotentiaal is
niet hoog genoeg om als electriciteitsbron gebruikt te kunnen worden.
Het kan daarentegen zeer goed als thermometer dienen: door de stroom
door de thermokoppel te meten kan men zijn eigen temperatuur bereke
nen.

2.5 Licht
Natuurkundigen onderzoeken nog steeds wat het verschijnsel licht ei
genlijk is en hoe het komt dat we kunnen zien. In deze les zullen we moe
ten volstaan met een zeer vereenvoudigde verklaring (natuurlijk in over
eenstemming met de eerder gevonden wetten) van de wijze waarop licht
een electrische lading veroorzaakt. Van een seleniumbatterij is bekend
dat wanneer er licht op valt, het een zeer kleine stroom kan opwekken.
Een normale seleniumbatterij bestaat uit een dun plakje selenium ge
klemd tussen een ijzeren grondplaat en een laagje goud (zie Fig. 2.3).

////z
Licht

+
Fig. 2.3 Seleniumcel.

Laagje goud
Schijfje

Selenium
Ijzeren
grondplaat

Het goud is dun genoeg om licht door te kunnen laten tot aan het seleni
um. De energie van het licht (licht is een vorm van energie, net zoals
warmte) die de seleniumatomen treft is zo groot dat een aantal electronen los kunnen raken van de moeder-atomen en mobiel worden. Net zo
als bij de thermokoppel is er nu een overschot aan electronen in het sele
nium; sommige van deze electronen zullen naar het goud overspringen
waardoor er een ladingsverschil ontstaat langs het raakvlak van goud en
selenium.
2.6 Druk

Een ladingsverschil kan ook opgewekt worden door het uitoefenen van
een druk. Het gaat hier echter net als bij een wrijving, warmte en licht
om zeer kleine verschillen. Er zijn trouwens weinig substanties die het
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gewenste effect opleveren; kwarts en het zout van La Rochelle lenen zich
daar echter wel goed voor. De werking berust op het feit dat een op be
paalde kristallen uitgeoefende druk electronen wegduwt van één vlak
naar een ander vlak; het eerste vlak is dan positief geladen ten opzichte
van het tweede. Het aldus ontstane ladingsverschil is groot genoeg om
een (zeer kleine) stroom te laten vloeien door een uitwendige schakeling.
Dit principe wordt toegepast in de kristalmicrofoon en in de platenspe
ler. In het eerste geval wordt er een druk uitgeoefend door een geluidsmembraan en in het tweede geval ontstaat er druk door de in de
groef bewegende naald.

Tl

3

Het electrische netwerk

Hoofdstuk 2 gaf een korte samenvatting van de activiteiten van het electron bij het opwekken van electriciteit. We hebben het kort gehouden
omdat het in onze bedoeling lag slechts een aantal praktische voorbeel
den te geven van de theoretische beschouwingen van Hoofdstuk 1, op
dat we ons een idee kunnen vormen van de complexiteit van de wereld
van het atoom. Dankzij een beter begrip van de wijze waarop alles ge
beurt zullen we de studie van de electronica steeds interessanter gaan
vinden, ondanks het feit dat we ons alleen kunnen baseren op een aantal
mentale voorstellingen van een voor ons onzichtbaar onderwerp. We
kunnen echter wel de effecten veroorzaakt door grotere aantallen elec
tronen zien, horen en voelen, en we kunnen deze wetenschap in ons
voordeel toepassen. In dit hoofdstuk zullen we overstappen van de stu
die van enkele electronen naar die van miljoenen electronen.

3.1 Ohm, en de Wet van Ohm
Het voorbeeld in paragraaf 1.2 vergeleek een electrische stroom met een
waterstroom. We kunnen nu deze vergelijking doortrekken en het geleidingsvermogen van een draad vergelijken met de diameter van een wa
terpijp: hoe groter de diameter van de waterpijp respectievelijk het geleidingsvermogen, des te groter de waterstroom respectievelijk de electri
sche stroom. Deze vergelijking is echter nog niet compleet: de waterdruk
en het electrische equivalent daarvan moeten ook besproken worden. De
kracht van de waterstroom wordt immers ook door de druk beïnvloed.
Het equivalent van waterdruk in de electriciteit is het verschil tussen
twee ladingen: op een punt zijn er meer electronen dan op een ander
punt. We moeten nu nagaan hoe groot het effect is van een dergelijk
verschil tussen twee ladingen en proberen dit uit te drukken in een be
paalde eenheid.
Het begrip “potentiaal” zijn we al tegengekomen in paragraaf 2.1. Dat
electriciteit een potentiaal bezit, daaraan twijfelt niemand. Vroeger
bestonden er ook al bliksemslagen en sidderalen; het was duidelijk dat
ze het potentieel hadden om een schok of zelfs de dood te veroorzaken.
Door de eeuwen heen heeft de mensheid altijd respect en angst voor hen
gevoeld, niet in de laatste plaats omdat men er niet veel van begreep. In
de 19e eeuw echter, lukte het sommige wetenschappers een aantal hypo
thesen op te stellen aan de hand van goed uitgevoerde experimenten. Ve
le van deze wetenschappers zijn ons bekend doordat ze hun naam aan
electrische eenheden hebben gegeven. De Duitse natuurkundige Georg
Simon Ohm formuleerde de zogenaamde “Wet van Ohm”, die iedere
technicus en onderzoeker wel kan dromen.
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Door het feit dat er bepaalde apparaten beschikbaar kwamen kon Pro
fessor Ohm onderzoeken hoe een electrisch potentiaal een stroom door
een draad kon veroorzaken. Hij toonde aan dat de grootte van de
stroom recht evenredig was met de grootte van het over het draad aange
brachte potentiaalverschil. Dit houdt in dat verdubbeling van het poten
tiaalverschil een verdubbeling van de stroom teweegbrengt. Wiskundig
schrijft men dit als volgt:
I :: U

1 stelt de stroom voor en U het potentiaalverschil uitgedrukt in volt
(naar Volta).
We hadden ook al gezien dat de stroom evenredig is met het geleidings
vermogen van een stof, of, in formule vorm:
I :: G

G is hier het geleidingsvermogen.
Samenvattend:

I :: U en G
Ohm had jammer genoeg niet de hulp van de theorie van het electron die
wij nu wel kennen. Zijn wet gebruikt dan ook niet het begrip geleidings
vermogen maar het eerder genoemde begrip: weerstand. Deze twee
grootheden zijn eikaars inverse, dat wil zeggen, een stof met een hoge
weerstand heeft een laag geleidingsvermogen. Wiskundig zegt men dat
de een het reciproque (A4.1.3) is van de ander, of:
1

_

1

R = — en G = —
G
R

Waarin R de weerstand voorstelt.

Ohm definieerde de weerstand van een stof als de verhouding van het
potentiaalverschil (U) tot de stroom (I) door een geleider. Wanneer een
potentiaalverschil van 1 volt een stroom van 1 ampère veroorzaakt, dan
heeft de weerstand een waarde van 1 ohm. De Wet van Ohm kan dus als
volgt worden geschreven:
U
R

I = —

De stroom I wordt uitgedrukt in ampères, het potentiaalverschil U in
volts en de weerstand R in ohms. Deze wet is gemakkelijk te onthouden.
Het voorgaande maakt immers duidelijk dat het verhogen van het po-
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tentiaalverschil een verhoging betekent van de druk op de electronen om
te bewegen. Bovendien weten we ook dat hoe hoger de weerstand, hoe
lager de stroom: atomen zullen minder makkelijk electronen afstaan.
Keren we weer terug naar onze vergelijking met water uit de kraan, dan
zien we dat er bij een grotere druk meer water uit de kraan stroomt en
dat er bij een grotere weerstand (kleinere waterpijpen of halfgesloten
kranen) minder water doorgelaten wordt.
Door eenvoudig omwerken (A4.2) van de laatste formule krijgt men:
U

U = I x R en R

T

Elke grootheid kan dus uit de andere twee berekend worden.

Een spanning (potentiaalverschil) kan zeer uiteenlopende waarden aan
nemen, hetgeen u in figuur 3.1 kunt zien. In boeken en tekeningen ge
bruikt men de afkortingen A, U en Q (de Griekse hoofdletter Omega)
voor respectievelijk ampère, volt en ohm. In appendix 6 kunt u meer le
zen over deze afkortingen, alsmede over de voorvoegsels voor veelvou
den en delen van deze en andere eenheden.
Vroeger werd het geleidingsvermogen in de gemakkelijke eenheid
“mho” uitgedrukt. Tegenwoordig gebruikt men de internationaal er
kende eenheid de Siemens (naar de Europese uitvinder Ernst Werner von
Siemens). Een weerstand van één ohm heeft een geleidingswaarde van
één Siemens (1 S, met een hoofdletter om verwarring te voorkomen met
1 s = 1 seconde).
Uit de formules
R

1
g

en G =

1

ÏÏ

kunnen we berekenen dat een weerstand van 10 0 hetzelfde is als een geleidingsvermogen van 0,1 S en dat een geleidingsvermogen van bijvoor
beeld 50 S hetzelfde is als een weerstand van 0,02 0.

VOORBEELD:
Een electrisch verwarmingselement heeft een weerstand van 50 fi. Hoe
groot is de stroom wanneer er een spanning van 250 V op aangesloten
wordt?
I = ?

U = 250 V
R = 50 fi
T
U
stroom I = —

R
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250
50

5 A.

(Opmerking: bij het warmer worden van draden en andere geleiders,
verandert de weerstand. Dit gegeven is belangrijk en we zullen er dan
ook later op terugkomen; voorlopig zullen we dit verschijnsel echter even
verwaarlozen.)
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Fig. 3.1 Veel voorkomende spanningswaarden.
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VOORBEELD:
De weerstand van de isolatie tussen twee draden in een electrische kabel
is 1 MÜ. Hoeveel stroom zal er doorheen lopen wanneer de netspanning
250 V bedraagt?
I = ?

U = 250 V
R = 1 Mfi = 1 000 000
106 Q
250
stroom I =
= 0,000 25 A
1 000 000

(Let op dat de in de formule gebruikte grootheden in ampère, volt en
ohm uitgedrukt worden).
De notatie van dit eindresultaat blijkt niet erg praktisch. We zouden het
daarom beter in milliampère kunnen weergeven; dit bereiken we door de
uitkomst in ampère met duizend te vermenigvuldigen (1000 mA = 1 A):

0,000 25 A

0,000 25 X 1000 mA = 0,25 mA

of zelfs in microampère door de uitkomst in ampère met 106 te verme
nigvuldigen:

0,000 25 A = 0,000 25 x 106 gA = 250 /zA.
Met een beetje oefening kunnen we dit direct vanaf het begin doen:

250
250
stroom I = —c A = —- x 106 /zA = 250 ;zA,
106
106
of: (zie ook Appendix 2)
I = 250 x 10-6 A = 250 x 10-6 x 10'6 /zA = 250 /zA
(omdat j-^-6 = 10'6 en 10'6 x 106 = 10’6*6

10° = 1).

VOORBEELD:
Een 12 V-batterij wordt op een stuk draad aangesloten; door de draad
loopt een stroom van 200 mA. Wat is de weerstand van de draad?

R= ?
U= 12V
I = 200 mA
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200
------A
1000

0,02 A

weerstand R van de draad =

U

12
— = 60 fi.

T

0,2

VOORBEELD:

Een electrische bel heeft een weerstand van 30 Q. Er mag een stroom van
maximaal 100 mA doorheen gaan. Hoe groot mag dan de aan te sluiten
spanning zijn?
U= ?
R = 30 fi

100

I = 100 mA = ------- A = 0,1 A
1000

voedingsspanning U = I x R = 0,1 x 30

3 V.

De twee volgende voorbeelden zijn iets ingewikkelder omdat, behalve de
Wet van Ohm, ook de resultaten uit Hoofdstuk 1 ter sprake komen.
VOORBEELD:

Er wordt gedurende één minuut een potentiaalverschil van 6 V aangeslo
ten op een draad met een weerstand van 2 Q. Bereken de totale hoeveel
heid getransporteerde lading.
Uit paragraaf 1.2.1 weten we dat één coulomb de lading is die gedurende
1 seconde door een stroom van 1 A getransporteerd wordt.
Volgens de Wet van Ohm:

stroom I door de draad =

u

6

R

2

3A

Door 3 A gedurende 1 s getransporteerde lading = 3 C
3 x 60 = 180 C.
=> lading getransporteerd tijdens 60 s door 3 A
VOORBEELD:

Een draad heeft een geleidingsvermogen van 0,2 S. Er wordt een lading
van 40 C in vijf seconden getransporteerd. Wat is de stroom door de
draad en hoe groot is de spanning erover?
Als 40 C in 5 s getransporteerd worden, dan wordt er
40
— = 8 C
5

per seconde getransporteerd. Dat wil zeggen dat de stroom 8 A be
draagt.
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Volgens de Wet van Ohm geldt dat
U
1
I = — , en omdat G = — ,
R
R
(met G = geleidingsvermogen in Siemens) kunnen we schrijven:

I = U x— = U x G
R

u = ±G
Gegeven was dat:

I = 8A
G = 0,2 S
=> spanningsverschil U over de draad =

g

= 40 V.

3.1.1 Vermogen
(De lezer die niet bekend is met de technische aspecten van kracht, ener
gie en vermogen kan in Appendix 9 meer informatie over deze begrippen
vinden.)

Laten we weer gebruik maken van het reeds eerder genoemde watermodel. Om het water te laten stromen hebben we of een pomp nodig, of we
laten de zwaartekracht het werk doen. Op dezelfde manier zal er arbeid
verricht moeten worden om de lading te transporteren ofwel, de stroom
te doen vloeien. In de electriciteit wordt deze arbeid door het potentiaal
verschil verricht: een hoeveelheid lading Q wordt van het ene naar het
andere punt getransporteerd; de weerstand tussen deze twee punten
moet hierbij overwonnen worden.

De internationaal erkende eenheid van arbeid is de joule (A9); de arbeid
die een spanning U (volt) verricht door het transporteren van een lading
Q (coulomb) wordt gegeven door de formule:

W (joule) = Q (coulomb) x U (volt).

Het vermogen P is de hoeveelheid verrichte arbeid per tijdseenheid, der
halve:
Arbeid
Q x U
Vermogen =
Tijd
t
Q is hier in coulomb uitgedrukt, U in volt en t in seconde. De eenheid
van electrisch vermogen is de watt (naar de Engelse uitvinder James
Watt). Bovenstaande formule wordt dan als volgt geschreven:
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Q (coulomb) x U (volt),
t (seconde)

P (watt)

We hebben al gezien dat Q x U de hoeveelheid verrichte arbeid is in
joule, derhalve:

1 watt

1 joule per seconde.

We weten ook dat een stroom van êèn ampère in éèn seconde een lading
transporteert van èén coulomb, ofwel dat

I (ampère)

Q (coulomb).
t (seconde)

Invullen in

P =

QU
t

Q x U
t

levert:

P = U x I.
Volgens de Wet van Ohm geldt dat:

1 = £
R
P = U x

JJ
"r

U2
”r

Een andere vorm van de Wet van Ohm is:
U = IR
=> P = IR x I = I2R.
Samenvattend:

U2
P = UI = R = PR’
waarin P in watt uitgedrukt wordt, U in volt, I in ampère en R in ohm.

Deze formules zijn zeer belangrijk. Een electrisch vermogen kan op vele
manieren toegepast worden om arbeid te verrichten, zoals bijvoorbeeld
het laten draaien van een motor of het produceren van warmte. Bij een
electrische verwarming is die warmte juist gewenst, maar in electrische
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netwerken kan het zeer schadelijk zijn voor de toegepaste componenten
wanneer de warmteontwikkeling te hoog wordt.

VOORBEELD:
Door de draad van 10 Q loopt een stroom van 6 A. Hoeveel vermogen
neemt de draad op?

P = ?
R = 10
I = 6A
P = I2R = 62 x 10 = 36 X 10 = 360 watt

VOORBEELD:
Een luidspreker heeft een weerstand van 4 en de versterker geeft een
spanningsverschil af van 0,2 V. Hoe groot is het ontwikkelde vermogen?

p = ?
R = 40
U = 0,2 V
0^22

p = "2
R

T

0,04
= 0,01 watt
4

0,01 x 1000 mW = 10 mW.

VOORBEELD:
Hoeveel stroom loopt er door een lamp van 100 watt wanneer hij aan
gesloten wordt op een netspanning van 250 volt? Hoe groot is de
weerstand van de lamp?

I
R
P
U

=
=
=
=

?
?
100 W
250 V

P = U x I

U
36

100
250

100
— x 1000 mA = 400 mA
250

men kan ook schrijven:
p =

U_2

ÏÏ

u2

RP

U2
R = —
P

2502
1ÖÖ

250 x 250
100

= 625

hetgeen we ook met 1 hadden kunnen berekenen, en wel als volgt:

R =

U

T

250
— = 625 0 .
0,4

3.2 Het eenvoudige electrische netwerk
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar stromen en spanningen in een
stukje draad. Hoofdstuk 2 leerde ons dat een electriciteitsbron twee
“polen” heeft en dat een draadje aangesloten op de bron stroom kan
voeren wanneer éèn van de polen een grotere lading heeft dan de andere.
Door het aansluiten van een draadje verkrijgt men het meest eenvoudige
netwerk. Met het woord “netwerk” geven we aan dat het pad waarlangs
de electronen lopen continu is, dat wil zeggen dat de stroom weer naar
het beginpunt terug kan komen. Dit houdt ook in, dat er in de electrici
teitsbron een pad aanwezig moet zijn waarlangs de stroom even groot is
als in de rest van het netwerk. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een
3 V-batterij in het lampje van een zaklantaarn een stroom van 0,1 A
doet lopen; door de batterij zelf loopt er dan ook stroom van 0,1 A. We
zullen de zaklantaarn verder als voorbeeld gebruiken om te laten zien
hoe men tot een schema kan komen van een electrisch netwerk.

3.2.1 Het tekenen van een schema
In figuur 3.2 (1) ziet u de tekening van een zaklantaarn en daaronder in
figuur 3.2 (2) het schema van een netwerk. De electronen uit de batterij
van de zaklantaarn gaan door het zinken omhulsel, via de veer onder in
de zaklantaarn en het metalen omhulsel van de zaklantaarn, door de
gesloten schakelaar die contact maakt met de reflector waarin het lamp
je is geschroefd. Het netwerk bestaat verder uit het gloeidraadje in het
lampje, het contactpuntje onder het lampje en de positieve pool van de
batterij. In de batterij zelf is de chemische reactie zodanig dat er steeds
een klempanning (spanning tussen de klemmen of de polen) aanwezig
blijft. Dankzij de stroom die er doorheen loopt wordt het gloeidraadje
in het lampje witheet, waardoor het licht afgeeft. Electronen zijn alleen
maar ladingen en hebben geen gewicht. Zodra de schakelaar gesloten
wordt loopt de stroom en zodra de schakelaar geopend wordt houdt de
stroom op en de electronen springen weer willekeurig tussen de atomen
heen en weer.
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In het schema wordt de schakelaar in zijn normale of rustpositie gete
kend; in het geval van de zaklantaarn staat hij dan open. Merk op in fi
guur 3.2 (2) dat wanneer de schakelaar gesloten is, er een volledig net
werk ontstaat: er kan een pad getekend worden dat helemaal tot aan het
beginpunt teruggaat. In een zaklantaarn kunnen er nog wat extra voor
zieningen aanwezig zijn, het principeschema van het netwerk blijft ech
ter hetzelfde.
-----Symbool

O

Schakelaar

Isolatie

>

----- Symbool (^)

Batterij

J
Symbool ||
(1) Onderdelen van een zaklantaarn.

Lange dunne lijn +
Korte dikke lijn -

0,1 A

3 V^-

(2) Schema van een
zaklantaarn.

3 V.~tr

30 Q

(3) Schema van het
gesloten netwerk.

Fig. 3.2 Schema's van een zaklantaarn.

3.3 De electromotorische kracht
Met de Wet van Ohm kunnen we berekenen dat, wanneer een 3 Vbatterij een stroom van 0,1 A oplevert, de weerstand R van de lamp ge
lijk is aan U/I = 3/0,1 = 30 fi. We kunnen het gesloten netwerk ge
makkelijk weergeven met behulp van het schema in figuur 3.2 (3). Zie
ook het algemene symbool voor een weerstand. De waarde van een
weerstand wordt naast het symbool geschreven. Andere symbolen dan
deze, zullen we verder niet in deze tekst bespreken; voor het gemak wor
den alle symbolen in Appendix 7 weergegeven.

Figuur 3.2 (3) is theoretisch correct omdat de verschillende grootheden
die in het netwerk voorkomen (namelijk stroom, spanning en
weerstand) aan de Wet van Ohm voldoen. Wanneer we echter de batterijspanning meten mèt en zónder belasting dan zullen we opmerken dat
in het tweede geval de spanning iets hoger uitvalt dan in het eerste geval.
Kijken we alleen naar het netwerk en niet naar de batterij, dan zien we
dat er een stroom van 0,1 A door een weerstand van 30 Q vloeit en dat:
U = IR = 0,1 x 30 = 3 V.
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De Wet van Ohm geeft ons dus nog meer informatie, namelijk dat een
stroom door een weerstand, een spanning over die weerstand veroor
zaakt (in dit eenvoudige voorbeeld lijkt het misschien vanzelfsprekend,
dit is echter niet altijd het geval). We weten bovendien dat alle materia
len een zekere weerstand bieden tegen een electrische stroom; dit geldt
eveneens voor de electrolyt en de electronen in de batterij. Bij het vloei
en van een stroom door een batterij zal er derhalve eveneens een potenti
aalverschil over deze inwendige weerstanden staan. Figuur 3.2 is op
nieuw getekend in figuur 3.3.

r

i

i
i
i
i—>-

0,2 v;
(potentiaalverschil) ]
l----- U

i
2 Q

i

|3,2
le.m.k.
i
i

0,1 A

i
i
i
i
i
i
i
i

3 V

HsO Q

i j.

—

Batterijklem
Batterij

Fig. 3.3 Batterij met inwendige weerstand.

Veronderstel dat het pad binnen de batterij waarlangs de electronen lo
pen een weerstand heeft van 2Q. Volgens de Wet van Ohm veroorzaakt
een stroom van 0,1 A door een weerstand van 2 Q een potentiaalverschil
van:
0,1 x 2 = 0,2 V
Bij een batterij met een klemspanning van 3 V, produceert de chemische
reactie in feite een spanning van 3,2 V. Deze spanning noemen we de
electromotorische kracht', we schrijven meestal “e.m.k.”. De e.m.k.
wordt eveneens in volt uitgedrukt. De batterij van figuur 3.3 heeft dus
een e.m.k. van 3.2 V en levert een klemspanning op van 3 V wanneer het
wordt aangesloten op een weerstand van 30 fl.

Voor dit eenvoudige netwerk geldt dus dat de e.m.k. gelijk is aan de som
van de spanningen, zoals ook in figuur 3.3 te zien is. Dit verklaart ook
waarom en wanneer een droge batterij het begeeft: de inwendige
weerstand van de batterij wordt namelijk groter door het opdrogen van
de electrolytpasta of door het verteren van de zinkelectrode waardoor de
inwendige spanningsvol over deze weerstand eveneens groter wordt; die
spanning is dus niet meer voor het netwerk beschikbaar, de klemspan
ning is derhalve lager.
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3.3.1 Weerstanden in serie
De uitdrukking “een eenvoudig electrisch netwerk’’ geeft aan dat de
stroom op elk punt van de schakeling hetzelfde is: de verschillende com
ponenten zijn dan in serie, dat wil zeggen dat de stroom ze achter elkaar
tegenkomt. De weerstanden van figuur 3.3 kunnen we ook tekenen als
in figuur 3.4 (1). Volgens de Wet van Ohm geldt:

spanning over een weerstand van 2 9
0,1 x 2 = 0,2 V
spanning over een weerstand van 309 = 0,1 x 30
3,0 V.

De spanning die over de serieschakeling staat is gelijk aan de som van
deze twee spanningen, namelijk 3,2 V. Dit vertelt ons twee zeer belang
rijke dingen over een serieschakeling:
(1) de stroom heeft op alle punten dezelfde waarde;
(2) de spanning over de twee weerstanden samen is gelijk aan de som van
de afzonderlijke spanningen.
0,1 A 2 0

I

30 n

p-czo—i—C=>—|

k0,2V*l^-3,0 V-^|

(1) O --------- 3,2 V-------- ► Ó

|

Rj

|

R2

i—C=>—|

L*_V1—V2-*~

---------- V----------- ► A (2)

Fig. 3.4 Twee weerstanden in serie.

Het netwerk in figuur 3.4 (2) is een algemeen netwerk; zolang de Wet
van Ohm toegepast wordt, kan elke waarde in het schema worden inge
vuld. Rj (ohm) stelt de ene weerstand voor, en Uj (volt) de spanning
over deze weerstand. Evenzo met R2 en U2. De stroom door het netwerk
is I (ampère) en de spanning over het netwerk is U (volt).

Laten we de weerstanden Rj en R2 samen R noemen (dit is dus de totale
weerstand van het netwerk).
Dan geldt:

Ux = IRi
U2 = IR2
U = Dj + U2 = IRi + IR2 = I(Rj + R2)

Waardoor:
U
— = (Rt + R2)
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We hadden echter al gesteld dat:

U

T

= R
R — Rj + R2

dat wil dus zeggen dat de totale weerstand van de serieschakeling van Rj
en Rz gelijk is aan (Ri + R2). Op dezelfde manier kunnen we bewijzen
dat de weerstand van een serieschakeling van een willekeurig aantal
weerstanden, gelijk is aan de som van al die weerstanden:
R — Rj + R2 -F R3 +

VOORBEELD:

Hoe groot zal de stroom zijn door de lamp van figuur 3.3, wanneer de
inwendige weerstand van de batterij gestegen is tot 10 Q?
Het is vaak nuttig om het vervangingsschema te tekenen (zie hiervoor fi
guur 3.5).
10 0

30 Q

inwendige
weerstand
van de batterij

weerstand
van de
lamp

I = ?

Ó------------ 3,2 V

ó

Fig. 3.5 Het uitrekenen van een stroom.

Totale weerstand van het netwerk:

R = 10 + 30 = 40
Volgens de Wet van Ohm geldt dan:

stroom I door de lamp

— = 0,08 A
40

= 0,08 x 1000 mA = 80 mA.
VOORBEELD:

Drie weerstanden worden in serie geschakeld: 200 Q, 800 ü en 1,5 kQ.
Over de serieschakeling wordt een spanning van 100 V aangesloten. Hoe
groot is de stroom door de weerstanden en hoe groot is de spanning over
elk van de weerstanden?
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Indien we de totale weerstand R noemen, dan is:
R

200 4- 800 + 1500 = 2500 0.

Derhalve, volgens de Wet van Ohm:
I =

U

100

■r

2500

= 0,04 A

spanning over 200 Q weerstand = 0,04 x 200 = 8 V
spanning over 800 Q weerstand = 0,04 x 800 = 32 V
spanning over 1,5 KQ weerstand = 0,04 x 1500 = 60 V.

De uitkomsten zijn af te lezen in figuur 3.6. Men kan controleren of de
som van de afzonderlijke spanningen gelijk is aan de voedingsspanning
namelijk 100 V.
i

200 n

800 Q

i

1,5 kQ

+
i

8V

32 V

I

tR

l

60 V

100 V

Ó

Fig. 3.6 Spanningen over serieweerstanden.

VOORBEELD:
Een controlelamp heeft een weerstand van 60 fi, en licht op bij een
stroom van 100 mA. Op welke spanning moet hij aangesloten worden?
U = IR =

100

1000

x 60 = 6 V

(niet vergeten om de 100 mA om te zetten in ampère).

VOORBEELD:
Welke weerstand moet in serie met de lamp opgenomen worden opdat,
bij een batterijspanning van 9 V, de lamp correct wordt aangesloten?
100 mA

R

9 vFig. 3.7 Spanningsverlaging m.b.t. een weerstand.
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weerstand
van de lamp

60 Q

ó

Het netwerk ziet u in het schema van figuur 3.7. Is de gezochte
weerstand R, dan is de totale weerstand
R + 60 Q,
en deze is gelijk aan:

U
I

9^

ÖJ

90 Q

R + 60 = 90
=> R = 90 - 60

30 fi.

Controleer de uitkomst als volgt:
spanning over R = 0,1 x 30 = 3 V. Er staat over de weerstand R dus
een spanning van 3 V. Dit betekent dat er voor de lamp een spanning
over blijft van 6 V, wat inderdaad de gewenste waarde blijkt te zijn.
3.4 Weerstand

We hebben dus het begrip weerstand geïntroduceerd en we hebben daar
na gezien hoe een weerstand in een netwerk functioneert. We zullen nu
moeten onderzoeken hoezeer de waarde van een weerstand afhangt van
andere parameters. Dit is bijzonder belangrijk, niet alleen voor een bete
re basiskennis, maar zeer zeker ook om in de praktijk beter in staat te
zijn ongewenste effecten in schakelingen en componenten, zoals varia
ties in weerstandwaarden en de aanwezigheid van ongewenste weerstan
den, te kunnen vermijden. Door goede ontwerpen en dimensioneren kan
men ervoor zorgen dat (de consequenties van) deze ongewenste effecten
tot een minimum beperkt blijven.

3.4.1 Dimensie afhankelijkheid
De in paragraaf 1.2 als voorbeeld gekozen koperdraad had een diameter
van 2 mm en een lengte van 30 cm: de weerstand van dit stukje koper
draad zal een zekere waarde hebben (een later voorbeeld zal aantonen
dat deze gelijk is aan 0,0016464 Q, of 1646,4 /zQ). Een draad van twee of
drie maal deze lengte is het equivalent van een serieschakeling van twee
of drie draadjes van 30 cm. Wanneer de weerstand van een draadje van
30 cm gelijk is aan R, dan is:
R + R = 2R
de weerstand van 2 lengtes (= 60 cm)
R + R + R = 3R.
de weerstand van 3 lengtes (=90 cm)
Hiermee wordt duidelijk dat de weerstand van een draad recht evenredig
is met zijn lengte, of, wiskundig geschreven:
R :: 1
Worden daarentegen twee stukjes parallel aan elkaar geschakeld (be
denk de 2 draadjes evenwijdig aan elkaar met hun uiteinden aan elkaar
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vastgemaakt), en blijft de op de uiteinden aangesloten spanning hetzelf
de, dan zal het duidelijk zijn dat twee draden twee maal zoveel stroom
zullen voeren als één draadje: dit betekent dat de totale weerstand de
helft is van de weerstand van één draadje. Immers, wanneer de spanning
gelijk blijft en de stroom verdubbelt, dan kunnen we volgens de Wet van
Ohm schrijven:

U = IR. = 2IR,
Waarin R. en Rd respectievelijk de weestanden zijn van elke enkel en van
een dubbel draadje. Delen we dit door I dan krijgen we:
R. = 2Rd

of

Rd

lóR.

Op dezelfde manier kunnen we berekenen dat drie draadjes parallel,
drie keer zoveel stroom voeren en dat de weerstand van deze draadjes
samen, een derde is van de weerstand van één draadje.
Wat we in feite gedaan hebben is de doorsnede van de draad met 2 of 3
vermenigvuldigen. De weerstand is dus omgekeerd evenredig (A4.2.2.)
met de doorsnede A:

R

—
A

en wanneer we dit combineren met de lengte afhankelijkheid krijgen we:
R ::

t
A

waarin R de weerstand van de draad is, £ de lengte en A de doorsnede.
Wanneer de draad circelvormig is met een straal r, dan is de doorsnede
gelijk aan:

A = 7rr2 (A 5.1),
of, met de diameter d = 2r dus r
Trd2

A =

T

(A4. 1.2)

De factor — is constant, dus:
4

A :: d2
en derhalve: R :: —
d2
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£

Samenvattend: de weerstand van een draad (of in feite van een willekeu
rige geleider) is recht evenredig met zijn lengte en omgekeerd evenredig
met zijn doorsnede:
£
R ::

Voor cirkelvormige geleiders geldt:

VOORBEELD:
Koperdraad met een diameter van 2 mm heeft een weerstand van
0,005488 Q per meter. Hoe groot is de weerstand van een draadje van 30
cm?

R is recht evenredig met f. De weerstand van een draad van 100 cm is
0,005488 Q (= 0,005488 x 106 /zQ = 5488 /zO). De weerstand van een
draad van 1 cm is dan:
5488
100

= 54,88 /zfi,

en de weerstand van een draad van 30 cm:

1646,4 /z(L

30 x 54,88

In meer wiskundige vorm (A4.2.2) ziet de berekening er als volgt uit:
100 cm

t2 = 30 cm
Ri = 5488 /zQ
r2

R1
r2

= ?
f2

5488
~ ~R2

100
30

=> 100 R2 = 30 x 5488

=> R2 =

30 x 5488

ÏÖÖ

= 1646,4/zQ.
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VOORBEELD:

Koperdraad met een diameter van 2 mm heeft een weerstand van
0,005488 Q/m. Wat is de weestand van 1 m draad met een diameter van
0,2 mm?

dj — 2 mm
d2 = 0,2 mm

Rj = 0,005488 V
r2

= ?

Ri
Rz

Él
di2

(Vergeet niet dat de weerstand omgekeerd evenredig is met d2)
2

0,005488
Rz

= 0,l2 = 0,01

=> 0,01 R2 = 0,005488

- r2

0,005488
= 0,5488 Q
0,01

VOORBEELD:
De weerstand van een gegeven cirkel vormige draad is 200 Q . Wat is de
weerstand van een draad die twee keer zo kort is en waarvan de diameter
het dubbele is van het eerste?
£

d

Ri

Ri

eerste diameter
= eerste weerstand
£

£

d2

d2
£
2 X 4d2

R2
(2d)2
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£/2 = tweede lengte

= eerste lengte

2d

tweede diameter

r2 = tweede weerstand

8d2
£
x
= 8
d2
£

200

8

200
- R2 = — = 25 fi.
8

3.4.2 Materiaal afhankelijkheid
Paragraaf 1.2.2 toonde reeds aan dat elke stof of legering een bepaalde
weerstand heeft. De Wet van Ohm geeft ons de mogelijkheid de
weerstand van een stof te berekenen: men laat er een stroom doorheen
lopen, de spanning over de stof wordt gemeten en de waarde van de
weerstand kan dan eenvoudig worden berekend.
De moeilijkheid is echter dat de weerstand afhankelijk kan zijn van de
stroom: het geleidingsvermogen is immers afhankelijk van de tempera
tuur, en we hadden al gezien dat een stroom warmte ontwikkelt. De
meetstroom moet dus klein zijn en dit kan met moderne apparatuur ge
makkelijk bereikt worden.
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de weerstand onder andere
afhankelijk is van de afmetingen van een geleider. De internationaal
overeengekomen standaard is een kubus met ribben van één meter.
De weerstand wordt dan gemeten tussen twee tegenover elkaar liggende
zijden, bijvoorbeeld tussen de draden A en B van figuur 3.8.

i
i
i

A

B

1 M
1 M
1 M
Fig. 3.8 Standaard-kubus.

VOORBEELD:
In paragraaf 1.2 hebben we gezien dat er zich ongeveer 1023 vrije electronen bevinden in een koperdraadje met een lengte van 30 cm en een dia
meter van 2 mm. Laten we, om te leren werken met exponenten, volu
mes en oppervlaktes, eens uitrekenen hoeveel vrije electronen er in de
standaard-kubus van koper zijn.
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Volume van draad = doorsnede x lengte (A5.3)
7T X

0,22
--4

x 30 cm3

= 0,9425 cm3
= 0,9425 x 10-6 m3

Het aantal vrije electronen in de koperen standaard-kubus van 1 m x 1
m x 1 m is dan :
1
0,9425 x 10-6

x 1023 =

106 x 1023
0,9425

1029
= 1,06 x 1029.
0,9425

De weerstand van de standaard-kubus kan zoals eerder aangegeven wor
den berekend: met het berekenen van de weerstand van deze standaardkubus bepaalt men in feite de soortelijke weerstand van het materiaal.
De eenheid hiervan is de ohm meter (firn). Van geleiders is de weerstand
zo klein, dat een meer praktische eenheid gebruikt wordt: de microhm
meter (106 gQm = Ifim).
Laten we aannemen dat de weerstand gemeten is van een meter koper
draad met een diameter van 5 mm, en dat de uitkomst van deze meting
0,0008781 Q is. Wat is nu de soortelijke weerstand van koper, uitgedrukt
in Qm of in /d)m?

Rj is de uitkomst van de meting, en Aj de lengte resp. de diameter van
de draad. Noem de lengte en de doorsnede van de standaard-kubus
resp. A2, dan is R2 de weerstand van de standaard-kubus of de soortelij
ke weerstand van koper.

Dan kunnen we schrijven:
£! = 1 m
Trd2
A‘ = —

f2 = 1 m

A2 = 1 m2
Ri

R2
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£iA2
£2A!

7F x 52

4

= 19,635 mm2 = 19,635 x 10 6 mm2

of:

0,0008781

1 x 1

1 x 19,635 x 10-6

- R2 =

106
19,635

19,635 x 0,0008781
106

= 19,635 X 0,0008781

= 0,01724 gfi

We kunnen dus concluderen dat de soortelijke weerstand van koper ge
lijk is aan: 0,01724 gfim.
Wanneer de soortelijke weerstand op een standaard manier geschreven
wordt, kunnen we op een eenvoudige wijze de verschillende in de electronica toegepaste materialen vergelijken:

Zilver, koper
Tin, lood
Kwik

Geleiders

Halfgeleiders :

0,01 - 100 firn

Droog papier
Glas
Mica
Keramiek, Polytheen

Isolatoren

0,01 - 0,02 /zQm
0,1 - 0,2 gfim
ongeveer 1,0 /zfim

109 - 1010 Qm
1011 firn
1014 - 1015 Qm
1015 firn

Met deze waarden kunnen we de weerstand bepalen van een stuk materi
aal van een willekeurige vorm (zoals een draad bijvoorbeeld). Het sym
bool voor de soortelijke weerstand is de Griekse letter q (rho). Hiermee
wordt de formule voor de weerstand:

R

f
6 A

met R in ohm, q in ohm meter, f in meter en A in m2. Met deze zeer
belangrijke formule en met soortelijke weerstandstabellen kunnen de
weerstandswaarden van weerstanden berekend worden.

VOORBEELD:
De lengte van een aluminium draad is 80 cm; de doorsnede is een vier
kant met zijde 0,5 cm. Wat is de weestand van de draad als gegeven is
dat de soortelijke weerstand van aluminium gelijk is aan: 0,028 /xfim?

R = ?
Q

0,028 x 10 6 firn
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f = 80 x 10-2 m
A = (0,5 X 10-2)2 m2

R =

0,25 x 104 m2

£
0,028 x 10-6 x 80 x 10-2
eA =
0,25 x 10*4

= 8,96 x 10-4 Q
= 8,96 x 10-4 x 106
= 896 /zfi

(Vergeet niet dat q in firn uitgedrukt moet worden, £ in meter en A in m2;
het resultaat van de berekening van R is dan uitgedrukt in ohm)
VOORBEELD:

Bereken de weerstand van een meter fijn zilver, diameter 0,1 mm als ge
geven is dat de soortelijke weerstand gelijk is aan: 0,016 /zQm.
R = ?
Q

0,016 x 10-6 firn

£ = 1 m
A = 7T X

OJ2
4

3,1416 X 0,01
= 0,007854 mm2
4

= 0,007854 x 10‘6 m2

t
0,016 x 10‘6 X 1
R = SA =
0,007854 x 10-6

0,016
= 2,037 Q
0,007854

3.4.3 Temperatuur afhankelijkheid
Van de meeste geleiders stijgt de weerstand naarmate de temperatuur
stijgt. In paragraaf 1.2.3 werd al uitgelegd dat een stroom warmte ont
wikkelt doordat de electronen hun energie (die ze van de e.m.k. krijgen)
verliezen bij het botsen tegen de atomen.
Wanneer een electron zijn energie kwijtraakt verliest het zijn snelheid:
het is dus geen efficiënte ladingsdrager meer. De e.m.k. heeft dus meer
moeite om een stroom te laten lopen, wat neerkomt op het feit dat de
weerstand van de geleider groter is geworden.
Sommige materialen, vooral isolatoren, krijgen een lAgere weerstand
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wanneer de temperatuur hoger wordt. Hier gebeurt er namelijk iets an
ders. Het aantal electronen dat meedoet in het geleidingsproces is nor
maal heel klein. Wanneer nu de temperatuur stijgt zullen er meer elec
tronen meedoen: de weerstand van het materiaal wordt kleiner. Het ef
fect van energieverlies is minder belangrijk in isolatoren omdat er zo
weinig botsingen zijn.

In de praktijk werkt men met een weerstandstemperatuurcoëfficiënt\ dit
coëfficiënt geeft aan hoe groot de relatieve verandering is van de
weerstand per graad. Het symbool van de temperatuurscoëfficiënt is de
Griekse letter s (sigma). De temperatuurcoëfficiënt wordt gegeven bij
0°C.
Stel dat $ = 0,1 voor een gegeven materiaal, en dat de weerstand gelijk
is aan 1 Q bij 0°C, dan wordt de weerstand 0,1 keer zo groot bij 1°C
(dus, 1,1 Q), 2 x 0,1 keer zo groot bij 2°C (dus 1,2 0), enz.
Wiskundig wordt de temperatuur afhankelijkheid als volgt geschreven:

Rr — Ro (1 4- st)

(1)

waarin R, de weerstand is bij t °C, Ro de weerstand bij 0°C, s de temperatuurcoëfficiënt van de weerstand en t de temperatuur van het materi
aal.

Bij 1°C is de weerstand van 1 Q gestegen tot: 1 [1 + (0,1 x 1)1 = 1,1 O;
bij 2° C is de weerstand gestegen tot: 1 [1 + (0,1 x 2)] = 1,2 Q
Voor die materialen waarvan de weerstand lager wordt bij hogere tem
peraturen is de temperatuurcoëfficiënt negatief. Stel dat een bepaald
materiaal een s heeft van -0,1, dan is de weerstand bij 1 °C gezakt van 1
tot 1 [1 4- (-0,1 x 1)] = 0,9 fi, en bij 2°C tot 1(1 4- (-0,1 x 2)] =
0,8 Q.

Formule (1) gaat dus op voor positieve en negatieve temperatuurcoëfficiënten. Deze formule is nauwkeurig genoeg in het gebied 0 - 100°C.
Buiten dit gebied is formule (1) niet nauwkeurig genoeg meer en moet
hij aangepast worden, hetgeen de berekeningen iets ingewikkelder
maakt.
Wanneer de weerstand van een geleider gegeven is bij een temperatuur
van tj (ti niet gelijk aan 0°C), en de weerstand wordt gevraagd bij een
tweede temperatuur t2, dan zou men formule (1) tweemaal moeten ge
bruiken; één keer om de weerstand Ro bij 0°C te bepalen, en één keer
om de weerstand R2 bij een temperatuur t2 te berekenen. Om deze dub
bele berekening te vermijden kan men de volgende formule toepassen.
Deze geeft een resultaat dat voldoende nauwkeurig is.

R2 — Rit 1 4- s(t2 — ti)]

(2)

In het hierna volgende voorbeeld worden beide methoden gebruikt.
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VOORBEELD:

De weerstand van een gegeven koperdraad is 70 Q bij een temperatuur
van 10°C. Wat is de weerstand van dit koperdraad bij 30°C als gegeven
is dat de temperatuurcoëfficiënt van koper gelijk is aan : + 0,004?
Ro = ?
t2 = 30°C
R2 = ?

tj = 10°C

Ri
s

70 9

= + 0,004/°C

Met formule (1)
Ri - Ro (1 + stj)

=> 70 = Ro [1 + (0,004 x 10)]

Ro (1 + 0,04)

70 = Ro X 1,04

Delen door 1,04 levert:
70
Ro = 1,04 = 67,3077 Q

R2 = Ro(l + st2) = 67,3077 [1 + (0,004 x 30)]

= 67,3077 (1 + 0,12)
= 67,3077 X 1,12

R2 = 75,3846 Ü

Met formule (2):
R2 = Rx [1 + s(t2 - tj)] = 70 [1 + s(30 - 10)]

= 75,6
Men ziet hiermee dat de tweede methode veel sneller is, maar tevens iets
onnauwkeuriger.
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VOORBEELD:
De temperatuurcoëfficiënt van nikkel is 6 x 10’3/°C; de weerstand van
een gegeven nikkeldraad is 275,59 Q bij 0°C. Bij welke temperatuur is de
weerstand tot 350 Q gestegen?

t

?

s = 6 x 10-3 = 0,006

Ro = 275,59
R,

350 0

Rr

Ro (1 4- st)

=> 350 = 275,59 (1 4- 0,006t)

Delen door 275,59 levert:
350
= 1 4- 0,006t
275,59

1 4- 0,006t

1,27

1 aftrekken van beide termen van de gelijkheid
=> 0,27

0,006t

Delen door 0,006 levert:

t =

0,27

Ö?ÖÖ6

45°C

De nikkeldraad heeft dus een weerstand van 350 Q bereikt bij een
temperatuur t = 45°C.

VOORBEELD:
Een koolstift heeft een weerstand van 2000 Q bij kamertemperatuur.
Wat zal ongeveer de weerstand van deze koolstift zijn bij een tempera
tuur van 62°C? Gegeven is dat de temperatuurcoëfficiënt van nikkel ge
lijk is aan -0,0005/°C; kamertemperatuur mag op 20°C gesteld wor
den.
Omdat er niet naar een exact antwoord gevraagd wordt mogen we for
mule (2) toepassen.
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r2

= ?

Ri = 2000 Q

tj = 20° C

t2
s

62°C
= — 0,0005/°C

R2 — Ri( 1 + s(t2 — tj)]

R2

2000 [1 - 0,0005 (62 - 20)]

(vergeet niet dat s negatief is!)

R2 = 2000 [1(- 0,0005 x 42)]

= 2000 (1 - 0,021)
= 2000 x 0,979

R2 = 1958
Dit voorbeeld laat zien dat de weerstand van sommige materialen lager
kan worden bij hogere temperaturen. Speciale voorzieningen zijn vereist
in electronische schakelingen om ervoor te zorgen dat weerstanden van
deze materialen vervaardigd niet vernield worden. Een stroom ontwik
kelt warmte (de temperatuur van de weerstand stijgt), waardoor de
waarde van de weerstand kleiner wordt.
Dit veroorzaakt dan weer een grotere stroom en een grotere warmte
ontwikkeling, waardoor de weerstand nog lager wordt. Dit proces zet
zich voort totdat het desbetreffende component vernield wordt door
oververhitting.

Voor de meeste geleiders ligt de waarde van s tussen 0,003 en 0,005/°C.
Wordt een meer stabiele weerstandswaarde vereist, dan kunnen waar
den van s bereikt worden tot 0,000014/°C (= 14 x 10'6/°C), in materi
alen als Eureka, Constantaan of Mangaan: dit zijn legeringen waarvan
men zeer stabiel weerstanddraad vervaardigd.
3.4.4 Praktische weerstanden
Het is dus duidelijk dat weerstand in alle electronische schakelingen zal
voorkomen: de inwendige weerstand van een batterij is daar al een voor
beeld van. Zelfs de verbindingsdraden hebben een zekere weerstand (er
is maar één uitzondering: bij extreem lage temperaturen heeft een gelei
der geen weerstand meer; deze temperaturen zijn echter zo laag dat we
dit verschijnsel voorlopig buiten beschouwing zullen laten). Dit soort
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weerstanden kunnen gemeten of berekend worden en, indien ze onge
wenst zijn, zelfs enigszins beperkt worden. Een zekere weerstand zal
echter altijd blijven, en men zal hier rekening mee moeten houden bij
het ontwerpen van electronische schakelingen.
In electronische schakelingen moeten spanningen en stromen op zekere
waarden ingesteld worden opdat de schakelingen de gewenste werking
hebben. Dit wordt vaak bereikt door het opnemen van weerstanden in
de schakeling. Hier heeft het woord “weerstand” in feite een andere be
tekenis dan voorheen; een “weerstand” is een component die zich alleen
kenmerkt door het hebben van een zekere weerstandswaarde. Het
woord weerstand wordt inderdaad in de twee betekenissen gebruikt:
abstract (een getal dat de mate van tegenwerking aangeeft) en concreet
(een component die niet meer doet dan dit soort tegenwerking bieden).
We zullen nu een eenvoudige schakeling ontwerpen. Hiermee zullen we
wat meer leren werken met weerstanden (concreet) en de Wet van Ohm,
en tevens met een nieuw begrip, namelijk dat van toleranties.
Het ontwerpen van een weerstandsketen
Transistoren hebben een instelspanning (of bias) nodig voor een goede
werking. Dat wil zeggen dat de basis van een transistor op een vaste
spanning ingesteld moet worden ten opzichte van de emitter. Deze twee
electroden zijn in figuur 3.9 aangegeven. In dit voorbeeld zullen we aan
nemen dat de basis op -0,3 ± 30% V ingesteld moet worden ten op
zichte van de emitter. De instelling wordt verkregen met twee weerstan
den Rj en R2 (zie figuur). We zullen verder aannemen dat de 6 V-batterij
geen inwendige weerstand bevat, dat wil zeggen dat de klemspanning 6
V blijft ongeacht de stroom die de batterij levert.
De emitter van de transistor wordt verbonden met de positieve pool van
de batterij (voor het gemak zullen we deze 0 — nul — noemen).
Ten opzichte van deze pool heeft de andere batterijklem een spanning
van -6 V. Om -0,3 V op de basis te hebben zouden we voor Rj een
weerstand van 19000
kunnen nemen en voor R2 een weerstand van
1000 fi. Laten we dit eens controleren.

In paragraaf 3.3.1 hebben we geleerd dat de totale weerstand Rf van Rj
en R2 gelijk is aan 19000 4- 1000 = 20000 fi. Volgens de Wet van Ohm is
de stroom I door deze weerstanden:

6
20000

i= £
Rr

en de spanning over R2 is dan:
IR2 =

6

2ÖÖÖÖ

x 1000

0,3 V
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Uit figuur 3.9 blijkt dat deze spanning inderdaad negatief is ten opzichte
van de 0.
-6 V
Ri

Basis

-0,3 C ± 30%
Transistor

r2

6V

Emitter

0 V
Fig. 3.9 Spanningsdeling

We zien dus dat het toepassen van twee weerstanden de basis van een
transistor op een zekere spanning instelt. (De zaken zijn in feite iets in
gewikkelder want we zouden rekening moeten houden met de zeer kleine
stroom die van de basis van de transistor komt.)

Een dergelijke spanningsdeling met twee weerstanden wordt veelvuldig
toegepast. Keren we terug naar de spanningsberekening hierboven, dan
zien we dat:
1= —
Rr

U
Ri 4~ R2

en de spanning over R2 is dan:
IR2 =

UR2
Rj 4- R2

Het valt op dat de stroom I niet voorkomt in de uitdrukking voor de
spanning over R2. De stroom hoeft dus eigenlijk niet berekend te wor
den. De algemene formules voor een spanningsdeling met twee
weerstanden luiden dan:
spanning over Rj =

URi
Rx + R2

spanning over R2 =

ur2
Rj + R 2

De volgende ontwerpstap is het kiezen van het soort weerstand dat we
zullen gebruiken. Er bestaan veel soorten, en voor ons doel zullen we de
koolstofweerstand gebruiken. Hij is goedkoop, verkrijgbaar in allerlei
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waarden, klein en makkelijk in een schakeling te solderen. Het als
weerstand werkzame gedeelte is een mengsel met kool dat zich in een
kleine tube bevindt. De aansluitdraden (elk enkele cm lang) komen tot
in de kool, zoals figuur 3.10 laat zien.
Vertindkoperdraad

Plastic omhulsel

Koolstof

Aansluiting
in koolstof

3.

g
(a) Constructie

o2,8q mm lY 7,5
mm
'____
t
0,25 watt

4,2 mm

11,5 mm

CZZ}

0,5 watt

30 mm
7,5 mm

2 watt
(b) Gemiddelde afmetingen

Fig. 3.10 Koolstofweerstanden

We hebben nu het soort weerstand gekozen, we moeten nu nog andere
kenmerken bepalen:

(1) de waarde: men kan immers van geen enkele fabrikant verwachten
dat hij weerstanden gaat maken met alle waarden tussen bijvoor
beeld 1 Q en 10 MQ. Een enigszins beperkte scala van waarden biedt
ons voldoende mogelijkheden;
(2) de tolerantie of onnauwkeurigheid: een grote nauwkeurigheid en
een lage prijs zijn moeilijk te combineren, we zullen een compromis
moeten vinden:
(3) het vermogen: door de weerstand zal een stroom lopen die warmte
ontwikkelt en te veel warmte kan de weerstand vernielen.
Deze drie aspecten zullen we hieronder verder gaan bekijken.
Waarde:

In de meeste gevallen zal een voorkeurswaarde (A 10.2) geschikt zijn. In
tabel A 10.1 kan men zien dat de waarde van R2 beschikbaar is: IkQ is
namelijk één van de voorkeurswaarden. De gewenste waarde voor Rx zit
niet in deze reeks. De dichtstbijzijnde waarden zijn 18 kQ (10%), 18 kQ
(5%) of 20 kQ (5%). Maar laten we eerst het toegestane gebied van de
instelspanning uitzoeken.
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0,3 V ± 30% = (0,3 ±

x 0,3)

= (0,3 ± 0,09)
De instelspanning moet dus liggen tussen de waarden:
0,21 V en 0,39 V.
Wat gebeurt en nu wanneer de weerstanden Rj en R2 een waarde hebben
aan de grens van hun tolerantiegebieden?
Laten we eens de goedkoopste combinatie uitzoeken, namelijk
Rj = 18 kfi (10%) en R2 = 1 kfi (20%).
In dit geval ligt de waarde van Rj tussen 18 - (0,1 x 18) en
18 + (0,1 x 18), ofwel tussen 16,2 kfi en 19,8 kÓ.
R2 ligt in dit geval tussen 0,8 kfi en 1,2 kfi.

De instelspanning heeft zijn laagste waarde wanneer Rj hoog is en R2
laag. Deze waarde kunnen we uitrekenen met de formule voor een spanningsdeling:
R2 =

UR2
Ri

met LJ

R2

6 V

Rj = 19,8 kfl
R2 = 0,8 kfi
derhalve, spanning over R2 =

6 x 0,8
19,8 + 0,8

= 0,233 V

Deze waarde ligt in het toegestane gebied. (Bij de berekening hoeven de
weestandswaarden niet in ohm omgezet te worden, omdat ze en in de
noemer en in de teller in kilohm vermeld zijn.)
Op dezelfde manier berekent men de hoogste waarde voor de instelspan
ning:
6 x 1,2
= 0,414 V,
spanning over R2 =
16,2 + 1,2
welke waarde buiten het gebied valt.
De volgende mogelijkheid is het gebruiken van een 10% weerstand voor
R2. Deze weerstand kan dan een waarde aannemen in het gebied: 0,9
- 1,1 kfi. Rekenen we nu de hoogste waarde uit voor de instelspanning,
dan zien we dat deze gelijk is aan 0,382 V; deze waarde ligt binnen het
instelgebied.
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Een van de mogelijkheden om een instelspanning van —0,3 V ± 30% te
krijgen met een voedingsspanning van 6 V is dus een spanningsdeling
met de twee weerstanden:

Ri = 18 kQ (10%) en R2 = 1 kQ (10%).
We moeten wel onthouden dat het berekenen van deze waarden geba
seerd is op het feit dat de instelspanning nog steeds aan de eisen voldoet,
ook al zouden de weerstanden waarden aannemen aan de grenzen van
hun tolerantiegebied (hetgeen onwaarschijnlijk is). Er bestaat dus geen
rede om duurdere weerstanden met nauwere tolerantie te gebruiken.
Vermogen:

De weerstanden met bijbehorende toleranties zijn nu uitgezocht. De vol
gende stap is het berekenen van het vermogen gedissipeerd (verbruikt) in
beide weerstanden: de dissipatie. Hiermee kunnen we een keuze maken
uit verschillende afmetingen van weerstanden.

Doorgaans worden weerstanden van 0,25 watt of 0,50 watt toegepast
(zie fig. 3.10 voor gemiddelde afmetingen): 0,125 watt- en 0,1 wattuitvoeringen zijn ook beschikbaar; grotere versies bestaan ook, bijvoor
beeld voor 1 watt of 2 watt. Voor het berekenen van de dissipatie gaat
men als in paragraaf 3.1.1 te werk. We zullen zien dat hierbij een grote
nauwkeurigheid vaak niet nodig is, vooral in transistor-schakelingen
waar de stromen zeer klein kunnen zijn.
Er staat een spanning van 6 V over een totale weerstand van 19 kQ. Er
loopt dus een stroom
I

6
----- A.
19000

De spanning over Rj is: (6 - 0,3) V = 5,7 V. Het gedissipeerde vermo
gen is dus:

5,7 x

6

1*9000

0,0018 watt.

Deze dissipatie ligt ruim binnen de marge van gangbare weerstanden; hij
is zelfs zo klein dat we geen rekening hoeven te houden met het feit dat
Ri aan de grens van zijn tolerantiegebied kan liggen.
De dissipatie in R2 = 0,3 x

6

19000’

hetgeen nog minder is.

We hadden natuurlijk een instelspanning van 0,3 V ook met kleinere
weerstanden kunnen bereiken, bijvoorbeeld Rj = 18 0 en R2 = 10.
Het vermogen ontwikkeld in Rj zou dan wel 1,8 watt bedragen; hier59

door zou dan een 2 watt-weerstand vereist zijn. Het onnodig toepassen
van een dergelijke grote en dure weerstand voor Rj is al een teken van
slecht ontwerpen. Bovendien zou de voeding onnodig zwaar belast wor
den.

Kleurcodering:
Voor kleine weerstanden wordt er een coderingssysteem toegepast om
de waarde en de tolerantie aan te geven. Dit systeem wordt echter niet
hier behandeld, maar in appendix 10 omdat kleurcodering ook voor an
dere componenten wordt gebruikt.
Typen weerstanden:
De koolstofweerstand is in het ontwerpvoorbeeld hierboven al ter spra
ke gekomen: dit type weerstand is uitermate geschikt voor allerlei soor
ten schakelingen. Voordelen zijn de lage prijs, de kleine afmetingen en
de beschikbaarheid van een grote reeks verschillende waarden. Er zijn
aan dit type echter ook een aantal nadelen verbonden, namelijk de ge
ringe stabiliteit (in de weerstandswaarde) als functie van de tijd of de
temperatuur, de beperkte toegestane dissipatie (uitvoeringen boven de 2
watt zijn niet beschikbaar). Andere soorten weerstanden zijn ook ver
krijgbaar: ze zijn wel duurder, maar ook stabieler en nauwkeuriger. Ze
worden meestal in dezelfde vorm gemaakt. Het als weerstand werkzame
gedeelte is hier bijvoorbeeld kool, een metaalfilm op een tube, of een
metaaloxide.

Voor kleinere weerstandswaarden bestaan er ook draadgewonden
weerstanden. Hiervoor worden draden met een hoge soortgelijke
weerstand gebruikt (ongeveer 0,2 — 0,5 gfim, zie paragraaf 3.4.2) en
een lage temperatuurcoëfficiënt (zie paragraaf 3.4.3). De draad kan ge
wonden of gerold zijn; hij kan bloot of geëmailleerd zijn.
Variabele weerstanden worden gemaakt met een glijcontact dat langs de
windingen of langs een koolstofbaan contact maakt.

Weerstanden kunnen ook automatisch vervaardigd worden in gesloten
omhulsels, zoals het geïntegreerde netwerk of I.C. (integrated circuit).
Hierin worden componenten en bedradingen samen op een ongelooflijk
klein metaalschijfje, de zogenaamde chip, geplaatst. Het is welhaast
overbodig om te vermelden dat deze weerstanden niet bereikbaar zijn.

3.4.5 Weerstanden in parallel
Eén van de twee basis-methoden om weerstanden te koppelen is al
besproken in paragraaf 3.3.1: de serieschakeling.
Hierin wordt de totale weerstand bepaald door de afzonderlijke
weerstanden bij elkaar op te tellen. Voor parallel geschakelde weerstan
den (zie figuur 3.11) is het iets ingewikkelder om de totale weerstand uit
te rekenen.
Beschouw twee weerstanden als in figuur 3.11 (1); de verschillende elec-
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trische grootheden zijn aangegeven in figuur 3.11 (3). Door de gemeen
schappelijke tak loopt er een stroom I. In punt A zal deze stroom zich
opsplitsen in een stroom Ix door Rx en een stroom I2 door R2. Duidelijk
is dat I = Ij + I2. De stromen Ix en I2 komen weer samen in punt B, en
vanaf dit punt loopt er weer een stroom I.

(2) 3 Weerstanden

(1)2 Weerstanden

ii

Ri

v

i

B

A

r2

Totale weerstand = R

(3) Electrische grootheden

Fig. 3.11 Weerstanden in parallel.

Tussen de punten A en B zal er een spanning U staan. Er loopt immers
stroom door de twee weerstanden. Deze spanning staat en over Rx en
over R2. Volgens de Wet van Ohm kunnen we schrijven:

u

u

L = — en I2 = —
1
Ri
R2
Wanneer één van de twee weerstanden kleiner is dan de andere zal hij
een grotere stroom voeren dan de andere. Noemen we de totale
weerstand van de parallelschakeling R, dan kunnen we ook schrijven:

u

I

We weten dat I

u

ir

_U

Ix 4- I2, derhalve:

u
R2

Delen door U levert dan:

i

1

1
R^
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Op dezelfde manier kan aangetoond worden dat de parallelschakeling
van 3 of meer weerstanden voldoet aan:
1

i

RÏ

+

1
r;

4-

1
4R^

of in woorden: de inverse van de totale weerstand is gelijk aan de som
van de inversen van de afzonderlijke weerstanden.
Voor de parallel schakeling van 2 weerstanden kunnen we de formule
enigszins omwerken om direct de weerstand te krijgen in plaats van zijn
inverse:

1

1

1

+

Optellen in het rechter lid van de vergelijking met gemeenschappelijke
noemer levert:

1

R2 4- Rj

R1R2

of

R =

RiR2
Rj 4- R2

VOORBEELD:
Twee weerstanden van 68 resp. 33 fi worden in parallel geschakeld. Hoe
groot is de totale weerstand?
Rx = 68 (2

R =

R2 = 33 fi

68 x 33
68 + 33

RjR2
Rj 4" R2

R = ?

2244

~ÏÖT

= 22,2 Q

VOORBEELD:
Welke weerstand moet parallel geschakeld worden met een weerstand
van 47 kO opdat de totale weerstand gelijk is aan 39 kfi?

R = 39 kO

Ri

47 kfi

R2 = ?

Het rekenwerk (in kiloohm) verloopt als volgt:

1
39
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1

— 4-

47

1
R^

1
47

1

1

r2

39

8R2

39 X 47
39 x 47

R2 =

8

47-39
39 x 47

8
39 X 47

= 229,13 kfi of ongeveer 230 kQ

VOORBEELD:
Drie weerstanden van resp. 15, 22 en 33 ohm worden in parallel gescha
keld. Hoe groot is de totale weerstand?

Ri = 15
22 fi

R2

r3 = 33 Q

R
1

"r

= ?
1

= — +
Ri

R

330
47

1
1
+ —
R^
r3

22 + 15 + 10
2x3x5x11

47
330

7,02 Q

In dit voorbeeld was het ontbinden in factoren nog vrij makkelijk. Voor
dit soort berekeningen zijn tabellen met inversen zeer nuttig indien men
niet de beschikking heeft over een rekenlineaal of een rekenmachine.
0,06667
Inverse van 15
0,04545
Inverse van 22
Inverse van 33 = 0,03030
Totale inverse = 0,14242

en dit is gelijk aan 1/R. Hiervan weer de inverse opzoeken en het eindre
sultaat aflezen:

R = 7,02 Q
VOORBEELD:

Een auto-accu wordt aangesloten op twee koplampen van 36 resp. 24
watt. Bereken de totale weerstand, de totale stroom en de stroom door
beide koplampen.
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In figuur 3.12 ziet u het schema van de schakeling.

i2
12 V

R

Ri

R2

(V)

I

t

36 Watt

1

I

24 Watt

Fig. 3.12 Auto-accu op koplampen aangesloten.

Vermogen = Spanning x Stroom
36 = 12 x li
lx = 3A

24 = 12 X I2
I2 = 2A

en
en

Bovendien:
Weerstand

Ri = —
1
3

Spanning
Stroom
40

en

r2

12 = ö o
= _

De totale weerstand is derhalve:

4 X 6
R = --------- = 2,4 0
4 + 6
12
en de totale stroom I = — = 5A
2,4
hetgeen we ook vinden met:

I = Ix + I2 = 3 + 2 = 5A
Dit voorbeeld stelt ons in staat een algemene formule te bepalen voor de
verdeling van een stroom over twee parallel geschakelde weerstanden.
We maken weer gebruik van figuur 3.12 om Ij te vinden:

Volgens de Wet van Ohm geldt dat:
U = IR, en we hadden al gevonden dat R =
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R4R2
Ri + R2

U = I x

R1R2
Rj 4- R2

Tevens geldt dat: Ij =

I x

- Ii

U

rI

1
R1R2
x —
R1 4- R2
Ri

Rj wegstrepen in de noemer en in de teller
IR2
Rj 4- R2

- Ii
Evenzo:

iRi
Rj 4- R2

I2 =

De stroom door één van de weerstanden is gelijk aan de totale stroom
vermenigvuldigd met de andere weerstand en gedeeld door de som van
de weerstanden.
Wanneer er n gelijke weerstanden in parallel geschakeld worden is de to
tale weerstand gelijk aan de waarde van één weerstand gedeeld door het
aantal weerstanden.
Een rekenvoorbeeld zal deze regel illustreren:

r2

Ri

n

R3 = R4 = 20 O

4

R = ?
1
1
1
4- —
R^
20
20
R

1
20

+ --- 4-

1

20

4
— S
20

20
—Q
4

3.4.6 Weerstanden in sehe-parallel
Figuur 3.13 (1) toont een dergelijke schakeling. U ziet een serie schake
ling van twee weerstanden Rj en R4, en twee netwerken A en B.
Elk parallel-netwerk wordt afzonderlijk bekeken en omgerekend naar
één weerstandswaarde. De totale weerstand R is dan gelijk aan de som
van de weerstanden en vervangingsweerstanden (zie figuur 3.13 (2)).
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VOORBEELD:
Hoe groot is de totale weerstand R van de schakeling in figuur 3.13 (1)
wanneer de afzonderlijke weerstanden de daarin aangegeven waarden
hebben?
We noemen de totale weerstand van Netwerk A: Ra, en de totale
weerstand van Netwerk B: Rb.
Ra =

82 x 18
82 + 18

14,76 Q

33 = 11 Q
Rh = —
3
R

r2
(82 9)

I

Ri

(39 9)

r5
(33 9)
R<

r6
(33 9)

(47 9)

r3
(189)

r7
(33 9)
Netwerk B

Netwerk A
(1) Compleet netwerk

R

I
Ri

Rx

(39 9)

(14,76 9)

R4

Rb

(47 9)

(11 9)

(2) Equivalent serie-netwerk

Fig, 3.13 Serie-parallel-schakeling van weerstanden.

In figuur 3.13 (2) ziet u het resulterende serie-netwerk; hiervoor geldt
dat:
111,76 Q.
39 + 14,76 + 47 + 11
R
3.5 Batterijen
In figuur 2.2 staat afgebeeld wat we meestal een batterij noemen maar
wat in feite de naam cel draagt. Een batterij bestaat meestal uit twee of
meer samen geschakelde cellen.
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3.5.1 Primaire en secundaire cellen
Figuur 2.2 toont de droge Leclanché-cel die men overal tegenkomt als
voedingsbron voor portable transistor-radio ’s, bandrecorders, reken
machines, zaklantaarns, enz. Massa productie en goedkope materialen
maken dit soort cel een van de goedkoopste die er bestaat. In zeer kleine
apparaten wordt de droge kwik-cel toegepast: deze levert een spanning
van 1,35 V, hetgeen iets lager is dan de spanning in de Leclanché-cel.
Deze cellen zijn de meest gangbare primaire cellen. In deze primaire cel
len is het chemisch proces dat in de electrolyt plaatsvindt, niet omkeer
baar. Wanneer de cel leeg is wordt hij weggegooid. Een andere soort cel
is de zogenaamde secundaire cel: hierin kan de reactie omgekeerd wor
den door herladen. Een welbekend voorbeeld hiervan is de auto-accu.
Deze bestaat hoofdzakelijk uit platen met een loden frame die loodmengsels bevatten, en verdund zwavelzuur dient hier als elctrolyt. Er
wordt een stroom door de cel gestuurd die de platen “vormt”; het actie
ve materiaal wordt dan omgezet; de cel kan nu stroom leveren. De
bronspanning van één zo’n cel is 2 V en omdat de inwendige weerstand
betrekkelijk laag is kan de cel grote stromen leveren terwijl de
klemspanning redelijk hoog blijft. In de auto-accu wordt een vloeibare
electrolyt gebruikt: deze is dan van het natte type. Een ‘droge” variant
van de oplaadbare cel is de nikkel-cadmium cel. De spanning van een
dergelijke cel is ongeveer 1,25 V. Deze cel komt men tegen in apparatuur
waar het weer opladen van secundaire cellen goedkoper is dan het ver
vangen van primaire cellen, namelijk in rekenmachines, flitsers, laag
vermogen-gereedschap en electrische scheerapparaten.
3.5.2 Koppeling van cellen
De serie-koppeling (zie fig. 3.14 (1) en (2)) komt het vaakst voor. De
batterijspanning is gelijk aan de som van de celspanningen. De seriekoppeling verkrijgt men door tegengestelde polen achter elkaar te ver
binden. Wanneer er n cellen gebruikt worden is de inwendige weerstand
van de batterij gelijk aan n maal de inwendige weerstand van één cel.

VOORBEELD:
Een 6 V-batterij bestaat uit vier 1,5 V (e.m.k.)-cellen. Alle cellen hebben
een inwendige weerstand van 2,5 Q. Hoe groot is de stroom door een
lamp van 50 Q?
Hoe groot is de klemspanning van één cel en van de batterij wanneer de
lamp aangesloten is?
Batterij-e.m.k. = 6 V
Inwendige weerstand van de batterij = 4 x 2,5 = 10 Q
Totale weerstand in het netwerk = 50 4- 10 = 60

Volgens de Wet van Ohm geldt dan dat:
6

Stroom

tii

—A = 100 mA = stroom door de lamp
60
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Inwendige spanningsval per cel
= stroom x inwendige weerstand = 0,1 x 2,5 = 0,25 V
=> Klemspanning van één cel = 1,5 — 0,25 = 1,25 V
=> Klemspanning van de batterij = 4 x 1,25 = 5,0 V
Dit wil dus zeggen dat de 6 V van de batterij-e.m.k. verdeeld wordt over
een inwendige spanning ad. 1 V en een klemspanning ad. 5 V in het ge
val er een stroom van 100 mA geleverd wordt.
-4,5 V -

=g B1,5 V

1,5 V

1,5 V

1,5

1,5
R.

R = inwendige
weerstand
van één cel
4,5

1,5

R.

R.

(1) Drie droge 1,5 V-cellen in serie

aT o
o

Cr

o

I

O

(2) Een 6 V auto-accu (drie 2 V lood-zuurcellen in serie)

1,5 V

o
o

reJ re~

SJ_5gJ

■ÖU re.

1,5 V

1,5 V

1,5 V

R<

R,

R<

+0

1,5

1,5

1,5

ó-

(3) Drie droge 1,5 V-cellen in parallel

Fig. 3,14 Serie- en parallel-koppeling van cellen.
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Een parallel koppeling van cellen kunt u in figuur 3.14 (3) zien. U ziet
dat de batterij-spanning gelijk is aan de afzonderlijke cel-spanningen.
De inwendige weerstand van de batterij is kleiner geworden ten opzichte
van die van één cel, dat wil zeggen dat bij gelijkblijvend spanningsverlies
de batterij meer stroom kan leveren dan één cel. De capaciteit van de
batterij is drie maal zo groot als die van één cel.
3.5.3 Het opladen van secundaire cellen
Een secundaire cel wordt opgeladen door er een stroom doorheen te la
ten lopen tegen de ontlaadrichting in. In figuur 3.15 ziet u hoe een 12 Vaccu zich ontlaadt door een belasting R (deze belasting kan de ontste
king zijn, de koplampen of de starter, enz.)

Door de belasting loopt de stroom van — naar + . Binnen de accu moet
de stroom dan van + naar - lopen. Om een stroom de andere kant op
te laten lopen moeten we een lading op de accu-klemmen aansluiten die
groter is dan de lading die de chemische reactie binnen de accu veroor
zaakt. Met andere woorden, er moet een spanning aangesloten worden
die groter is dan de accu-spanning: de wijze van aansluiten van de pola
riteiten ziet u in fig. 3.15.
Accu
lader

Accu

0°

« l

I
I
I
I
I

<> CN J
+

—
<
+

Stroom
richting

Ontladen

Stroom
richting

Laden

Fig. 3.15 Het ontladen en laden van een 12 V-accu.

Het voorbeeld hieronder laat dit zien. Het laat eveneens zien hoe de in
wendige weerstand van een stroombron (zoals een accu, of een acculader) bepaald kan worden.
VOORBEELD:

In onbelaste toestand is de klemspanning van de accu-lader van figuur
3.15 15 V. Wanneer de accu-lader aangesloten wordt op een testbelasting van 5 Q daalt de spanning tot 14,26 V. Hoe groot is de
laadstroom tijdens het laden van de accu?
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Meten we de spanning die de onbelaste accu-lader afgeeft, dat wil zeg
gen de e.m.k., dan lezen we 15 V af op de voltmeter (huidige voltmeters
trekken nagenoeg geen stroom: de accu-lader kan dus als onbelast be
schouwd worden).
Meten we weer de klemspanning van de accu-lader wanneer hij met 5 0
belast is, dan lezen we 14,26 V af. Dat wil zeggen dat de stroom gelijk is
aan:

14,26
= 2,852 A,
5
en dat het spanningsverlies over de inwendige weerstand van de acculader gelijk is aan:

15 - 14,26 = 0,74 V.
(in figuur 3.16 kunt u zien dat de e.m.k. gelijk is aan de som van de
spanningen).

r

0 V

I | R'

L

- Jfe.m.k

Voltmeter
( V ) (aflezing: 15 V)

(T)15V

qp

Het meten van de e.m.k.

2,852 A

r

|Voltmeter

0,74 V

L_

5nQ

- e.m.k
(>5V
O

©

14,26 V

Spanningsverlies en stroom door de inwendige weerstand R, van de accu-lader
Fig. 3.16 Het berekenen van de inwendige weerstand van een stroombron.

De inwendige weerstand van de accu-lader is dus gelijk aan:

0,74
= 0,26 0
2^852
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Nu zijn we in staat om de laadstroom uit te rekenen. Tijdens het laden
van een 12 V-accu is de effectieve e.m.k. gelijk aan:
15

3 V

12

(Merk op dat de e.m.k.’s tegenovergesteld zijn aan elkaar; zie figuur
3.15)
De inwendige weerstand van de accu-lader is volgens de berekening ge
lijk aan 0,26 fi.
De inwendige weerstand van de accu is gegeven: 0,04 Q.
De totale weerstand van de schakeling is dus:
0,26 4- 0,04

0,3 Q

De laadstroom is derhalve:
3
— = 10 A
0,3

3.6 Electrische beveiliging

In deze paragraaf komt een interessant netwerk ter sprake: dat netwerk
waarin het menselijk lichaam een van de weerstanden is. Het is inder
daad nodig om beveiliging te bespreken omdat, zoals iedereen al weet,
electriciteit dodelijk kan zijn. We hebben het eenvoudige electrische net
werk bestudeerd, het is nu mogelijk het ontstaan van een electrische
schok te onderzoeken. Hopelijk zijn we daarna in staat ongelukken te
vermijden, voor ons en voor anderen.
3.6.1 Aarden
Onze aarde bestaat uit een groot aantal verschillende materialen; van
rots tot water. Al die materialen hebben een soortelijke weerstand. Dit
maakt het zowat onmogelijk om de weerstand van de aarde te berekenen
tussen twee verafgelegen punten; q is immers onbekend in de formule
(paragraaf 3.4.2)
R =

t .

De afstand f tussen twee punten is nog wel te meten, maar het bepalen
van de doorsnede A levert problemen op omdat het de hele aarde om
vat. We kunnen wel stellen dat het zeer groot is, zodat R zeer laag zal
zijn, zelfs voor meterialen met een hoge q (rots, droog zand). Metingen
in de praktijk tonen inderdaad aan dat de weerstand van de aarde zeer
laag is; in de orde van grootte van enkele ohms.
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Vroeger maakte de telegraaf gebruik van één draad, en de aarde werd
gebruikt als retourleiding. Bij elk telegraafstation werd de verbinding
met aarde bereikt door het begraven van een grote metalen plaat. In fi
guur 3.17 zijn de opstelling en het schema van een dergelijk telegraafsysteem weergegeven.
Draad

Oppervlak van de aarde

<
------------------------ CZZO------------- <-------- -■

Begraven
metalen plaat

Aarde-weerstand
(zeer laag)

De pijlen geven de stroomrichting aan wanneer het
linker telegraafapparaat de aangegeven polariteit heeft.
(1) Opstelling

Aarde
verbinding

£

(2) Schema

Fig. 3.17 Enkeldraads telegraaf netwerk met aarde retourleiding.

Dit is een voorbeeld van het gebruik van de voordelen van de lage
weerstand van de aarde, hoewel er ook een aantal nadelen aan verbon
den zijn. Het aarden kan ook toegepast worden bij het electriciteitsnet,
niet om stroom te voeren maar als een veiligheidsmaatregel om in huizen
voltages te vermijden die hoger zijn dan normaal. Later zullen we hier
dieper op ingaan. Het voorgaande is echter al voldoende voor het be
handelen van een aantal veiligheidsaspecten.
3.6.2 De electhsche schok
U weet nog dat alle materie uit atomen bestaat. Het zal dan ook duide
lijk zijn dat het menselijk lichaam, afhankelijk van zijn weerstand,
stroom kan voeren op dezelfde wijze als een draad. Het gevaar van electriciteit ligt niet in het feit dat het hart beschadigd wordt, maar in het
feit dat de stroom de hartslag ontregelt. Het hart is in feite een pomp, en
het pompt op bevel van een pacemaker die zich aan de bovenkant van
het hart bevindt. De pacemaker geeft pulsen af die door de spieren van
het hart gaan. Bij iedere puls trekken de spieren zich dan samen. In de
electronica spreken we hier van triggeren (van het engels — trigger =
trekker, van een geweer). De werking van het hart is immers te vergelij
ken met die van een geweer, waar een kleine druk op de trekker voldoen-
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de is om een hele grote kracht aan de kogel te geven. Zit de trekker vast,
dan kan er niet geschoten worden. Evenzo, functioneert de pacemaker
niet; dan slaat het hart niet meer (en de eigenaar van het hart gaat snel
dood). Een stroom van 100 mA (hetgeen nog lager is dan de stroom in
een zaklantaarn) door het menselijk hart kan dodelijk zijn enkel vanwe
ge de invloed op de trigger-puls.
De weerstand van het menselijk lichaam in serie met de verbindingsweerstanden is dus bepalend voor de mate van gevaar van een electrische
schok. De weerstand van het menselijk lichaam is echter ook afhanke
lijk van een aantal factoren, zoals de vochtigheid van de huid en van het
aanrakingspunt. Bovendien verschilt het gevaarniveau van persoon tot
persoon. Er zijn mensen die een spanning van 250 V tussen hun duimen
overleven, anderen gaan daar gelijk aan dood.

Het electriciteitsnet is de belangrijkste oorzaak van electrische schok
ken. Doorgaans is één draad met de aarde verbonden, de zogenaamde
nulleiding, en deze levert geen gevaar.
De andere draad, de faseleiding staat onder netspanning (in de meeste
landen is deze tussen de 200 en de 250 V) ten opzichte van de aarde.
Raakt men deze draad aan, dan zal er een stroom lopen door het li
chaam en de verbinding naar de aarde.
In figuur 3.18 is dit schematisch weergegeven; hierin stelt Rm de
weerstand voor van het menselijk lichaam tussen het aanrakingspunt
(b.v. de hand) en het aanrakingspunt van het lichaam met de aarde (b.v.
de voeten). Ra is de weerstand van het tweede aanrakingspunt naar de
aarde, bijvoorbeeld rubber zolen en tapijt (enkele mega-ohm) of de badkamerkraan of het gras in de tuin (enkele ohm). Het eerste geval is niet
gevaarlijk — men voelt het misschien niet eens kietelen — maar de ande
re twee gevallen kunnen dodelijk zijn.
Daar tussen bestaan er niet-dodelijke schokken die ongecontroleerde
spierbewegingen veroorzaken, en deze kunnen dan verwondingen of
schade teweeg brengen.
} Huis van
I verbruiker
I

Electriciteit
i
verdeelstation'
Fase (220 V) |

Electriciteitsnet

i

Nul
(0V)

i
|

I
I
I________

V . Aarde

i

R.

ÉlÉlI
-----------

ÏW-----Aardeverbinding

R„

Aardeweerstand
(zeer laag)

Fig. 3.18 Het vervangingsschema voor een electrische schok.
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Een vuistregel is dat men zeer voorzichtig om moet gaan met spanningen
hoger dan 50 V.
Tegenwoordig bestaat er gelukkig de aardlekschakelaar die apparatuur
en mensenlevens beschermt tegen het net. Deze aardlekschakelaar ont
koppelt het net (binnen een dertigste seconde) wanneer een lekstroom
(dus niet de hoofdstroom) vanuit de fasedraad groter wordt dan 10 of 30
mA. De aardlekschakelaar waarborgt dus een grote veiligheid.

3.7 Gelijkspanning en wisselspanning

Het eenvoudige electrische netwerk werd “eenvoudig” genoemd omdat
het uit een aantal weerstanden bestaat waarlangs electronen lopen,
dankzij een spanning of een e.m.k. ergens in het netwerk. Het parallel
schakelen van weerstanden verandert hier niets aan omdat ze vervangen
kunnen worden door één weerstand (zie paragraaf 3.4.6). Zolang er een
e.m.k. aanwezig is zal er een stroom lopen van de negatieve pool naar de
positieve pool. Een dergelijke e.m.k. met vaste polariteiten zal een ge
lijkstroom opwekken, dat wil zeggen een stroom in één richting. Er
bestaan echter ook wisselstromen en -spanningen: de polariteiten zijn
dan niet vast, maar ze schommelen heen en weer met een frequentie va
riërend tussen 25 maal per seconde in een telefoonbel (het hamertje slaat
de bel 25 keer per seconde) en duizenden en miljoenen malen per secon
den in radio’s bijvoorbeeld. Dit soort zeer hoge frequenties zijn bijna
onvoorstelbaar. De theorie van wisselstromen is zo belangrijk dat we er
een heel boek voor nodig hebben. Twee componenten die naast de
weerstand bij wisselstromen toegepast worden zijn de capaciteit en de
zelfinductie.
Het gedrag van deze twee componenten zal echter eerst bij gelijkstro
men behandeld worden en dat is de strekking van de volgende twee
hoofdstukken.
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4

Electrostatica

Electrostatica is de theorie van de statische electriciteit. Een electrische
stroom is een beweging van electrische ladingen; er bestaan echter ook
voorbeelden van stilstaande (statische) ladingen. Een aantal van derge
lijke verschijnselen hebben we al in paragraaf 2.3 gezien, en we zullen in
dit hoofdstuk nog een aantal theoretische en praktische aspecten van
electrische ladingen bestuderen. Later zal blijken hoe een statische la
ding van nut kan zijn bij een dynamisch (actief) proces.

4.1. Capaciteit
Capaciteit is het vermogen om een electrische lading vast te houden, en
een condensator is de component die in staat is dat te doen. De functie
van een batterij is het wegduwen van electronen vanuit de negatieve
pool, en het opnemen van evenveel electronen aan de positieve pool.
Wordt een batterij aangesloten op twee losse draden zoals in figuur 4.1
(1), dan zullen electronen gedwongen worden van de onderste draad
naar de bovenste draad. Daardoor is de onderste draad positief en de
bovenste draad negatief geladen. Een zeer kleine stroom heeft er dus ge
lopen, hoewel het maar een fractie van een seconde duurde, namelijk tot
dat de potentiaal van de draden gelijk is aan die van de bijbehorende
klemmen. Er is dan geen potentiaal-verschil meer, er loopt derhalve ook
geen stroom meer.
Er is dus een situatie ontstaan waarbij de draden een hoeveelheid electriciteit vasthouden. Zou de batterij nu opeens losgekoppeld worden, dan
zouden deze ladingen aanwezig blijven.

4.1.1 De eenheid van capaciteit
Het voorgaande maakt het duidelijk, dat de hoeveelheid vastgehouden
electriciteit evenredig is met de spanning; een hogere spanning zal im
mers geen electronen verplaatsen. In de bovenste draad wordt een be
paalde hoeveelheid electronen vastgehouden die van de onderste draad
komen.
Is dit totaal Q (coulomb), dan kunnen we schrijven dat:

Q :: U (A 4.2.2)
waar LJ de aangebrachte spanning is.

Hieruit vloeit de definitie van de capaciteit (uitgedrukt in farad naar de
Engelse scheikundige en natuurkundige Michael Faraday) één farad is
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de capaciteit die bij een lading van één coulomb een spanning van één
volt veroorzaakt:
Q (coulomb) = C (farad) x U (volt)

Q
C

of: C = — ; U
U

De farad blijkt in de praktijk een te grote eenheid te zijn. Het wordt dan
ook zelden gebruik. Daarentegen maakt men vaak gebruik van de microfarad (1 /zF = 10'6 F) en de picofarad (1 pF = 10 12 F)

V

Electronenstroom

(1) Capaciteit tussen twee draden

Electronenstroom
Oppervlakte A

Plaat U
Plaat L

V-=~
Afstand
d

-<— Electronenstroom

(2) Capaciteit tussen twee platen

Fig. 4.1 Capaciteit en tegengestelde ladingen.

VOORBEELD:
Een condensator van 25 fiF krijgt een lading van 0,001 coulomb. Hoe
groot zal de spanning zijn tussen de platen?
?
Q = 0,001
U

c=
U =
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c

25 x 10-6 F

Q
C

0,001
25 x 10-6

0,001 x 106
25

1000
------ = 40 volt
25

4.2 De eenvoudige condensator

Worden er dikkere draden gebruikt in de opstelling van figuur 4.1 (1),
dan zal de capaciteit evenredig omhoog gaan, net zoals een grote kom
meer water kan houden dan een kleine kom. In de condensator wordt
van deze eigenschap gebruik gemaakt: op de draden worden twee meta
len platen aangesloten (zie fig. 4.1 (2)) zodat het een grote capaciteit
heeft terwijl het weinig ruimte in beslag neemt. Hoe groter de plaatop
pervlakte A, hoe groter de capaciteit C ofwel, in formule vorm:
C :: A

4.2.1 Electrische velden
We zullen nu eerst nagaan wat het effect is van een electrisch veld tussen
twee lichamen die verschillende soorten ladingen dragen, zoals de platen
in figuur 4.1 (2). De bovenste plaat draagt hier een negatieve lading, en
de onderste plaat draagt een positieve lading. De aanwezigheid van la
ding veroorzaakt een electrisch veld. De nabijheid van het positieve (on
derste) veld ten opzichte van de negatieve (bovenste) lading en anders
om, de nabijheid van het negatieve (bovenste) veld ten opzichte van de
positieve (onderste) lading zouden in principe het potentiaalverschil tus
sen de platen verkleinen.
Er vloeien echter extra electronen die het potentiaal-verschil tussen de
platen en de batterij-klemmen op nul houden. De hoeveelheid vastge
houden electriciteit Q is dus groter geworden, hetgeen inhoudt dat de ca
paciteit ook groter is geworden. Immers C = Q/U.
Het effect van het veld van de ene plaat op de lading van de andere plaat
wordt sterker naarmate de afstand d tussen de platen kleiner wordt:

C ::

1

d

Combineren we dit met het feit dat de capaciteit afhankelijk is van de
plaatoppervlakte, dan krijgen we de relatie:

C ::

A
d

4.2.2 Het toevoegen van een diëlectricum
Tot nu toe waren de platen gescheiden door een laagje lucht. Het blijkt
dat wanneer er een ander isolerend materiaal tussengebracht wordt de
capaciteit groter wordt. Een bijkomend voordeel is dat dit isolerend ma
teriaal contact tussen de platen onmogelijk maakt. Een dergelijk isole
rend materiaal noemen we diëlectricum.
Ook hier zullen we het electrisch veld bestuderen, om het effect van een
diëlectricum op een bevredigende wijze te verklaren. We gaan hier ech
ter op een andere manier te werk; we zullen namelijk niet het effect van
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het veld van één plaat op de andere plaat bestuderen, maar het effect
van beide velden op een enkel electron van het diëlectricum (zie fig- 4.2
(1)). De twee velden oefenen beide een kracht in dezelfde richting op het
electron, in de figuur is dat een kracht naar beneden. Het electron zal
zich niet van het atoom losmaken en vrij gaan bewegen; dat is immers
een eigenschap van isolatoren.
Plaat

Diëlectricum
— Electrisch
veld

Electron

Plaat
(1) Richting van en kracht op het electron binnen het diëlectricum

Plaat
Kern
Een
atoom

Electronen
wolk

Diëlectricum

Plaat
(2) Atoom vervormd onder invloed van een electrisch veld

Plaat

v

Diëlectricum

Plaat
(3) Ladingsverschuiving binnen het diëlectricum

Fig. 4.2 Vervorming van atomen onder invloed van een electrisch veld.

De atomen zullen echter enigszins worden vervormd (dit is schematisch
weergegeven in figuur 4.2 (2)). De electronenbanen zijn in de richting
van de positieve plaat getrokken, en dit veroorzaakt een ladingsver
schuiving binnen het diëlectricum zelf, zoals in (3) te zien is. Dit effect
zal een gedeelte van de lading die zich op de platen bevindt neutralise
ren, hetgeen een verhoging van de capaciteit teweeg brengt.
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4.2.3 Het berekenen van de capaciteit
De capaciteit van een condensator met lucht als diëlectricum is afhanke
lijk van de plaatoppervlakte A en de afstand d tussen de platen, en wel
volgens de formule C :: A/d. Rest ons nog de factor te bepalen die deze
formule ook in de praktijk bruikbaar maakt. Deze factor noemen we de
permittiviteit. We gaan eerst uit van een condensator in vacuüm, en be
rekenen de absolute permittiviteit van vacuüm. Deze is gelijk aan 8,85
x 1012 farad/meter, en wordt voorgesteld door het symbool e0 (e is de
griekse letter epsilon). Voor lucht is de permittiviteit iets groter, namelijjk 1,0006 maal zo groot. Hiermee wordt de formule voor de capaci
teit:

C =

€qA
"d”

8,85 A
x 10‘12 farad.
d

In deze formule is A de plaatoppervlakte in vierkante meter, en d de af
stand (in meter) tussen de platen.

We hebben al gezien dat de capaciteit van een condensator groter is
wanneer een diëlectricum tussen de platen wordt gevoegd. De factor
waarmee de capaciteit wordt verhoogd noemen we de relatieve permitti
viteit van het diëlectricum, of de diëlectrische constante, en deze is gelijk
aan:
Cr

=

capaciteit met diëlectricum tussen de platen
capaciteit met lucht tussen de platen

Hiermee wordt de uiteindelijke formule voor de capaciteit:
C

8,85erA
8,85erA
pF.
1012 farad =
d
d

Hieronder treft U een klein overzicht van een aantal moderne diëlectrica
met hun relatieve permittiviteit:
Glas
Mica
Papier
Paraffine
Gevulcaniseerd rubber
Keramiek
Polycarbonaat
Polyester
Polypropyleen
Polystyreen
Polytheen

5 - 8
7
2,5 - 3,0
2,2
3,2
tot 1200
3,0
3,1
2,25
2,6
2,3
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VOORBEELD:
Een condensator bestaat uit twee vierkante platen van 5 cm breed ge
scheiden door 1 mm glas dat een relatieve permittiviteit heeft van 7,5.
Hoe groot is de capaciteit van de condensator?

C = ?
A = (5 x 10-2)2

d

25 x 10-4 m2

10'3 m

cr = 7,5
C =

8,85 x 25 x 10-4 X 7,5

io-3

= 8,85 X 25 X 10-4 x 7,5 x 103

= 8,85 X 25 X 7,5 x 1O1
= 165,9 pF

VOORBEELD:
Er wordt gevraagd een condensator te vervaardigen met een capaciteit
van 680 pF. De condensatorplaten moeten rond zijn. Als diëlectricum
gebruike men een laagje mica van 1 mm dik. Bekend is dat mica een relatieve permittiviteit heeft van 7,0. Hoe groot moeten de platen zijn?
r

= ?
= 7,0

Cr

= io-4

d
C

= 680 pF
8,85e,A
pF
d

C

=> Cd = 8,85e,A
=> A

A
A
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Cd
, met C in pF.
8,85e,

680 x 10-4
= 0,0010977 m2
8,85 x 7
= 0,0010977 x 106 mm2 = 1097,7 mm2

Er wordt gesteld dat de platen rond moesten zijn, met een straal r.
A = 7rr2

r2 =

A
7T

r

1097,7

r =

= 7349,41

18,69 mm

7T

De straal van de condensatorplaten behoort dus gelijk te zijn aan 18,69
mm (de diameter is gelijk aan 37,38 mm).
Het aantal platen in een condensator hoeft niet beperkt te worden tot
twee. De effectieve oppervlakte kan vergroot worden door een aantal
platen op elkaar te stapelen zoals aangegeven in figuur. 4.3.
Plaat 1
Diëlectricum 1
Plaat 2
Diëlectricum 2

Plaat 3

Verbindingsdraad

Verbindingsdraad
Fig. 4.3 Condensator.

Hierin ziet U een condensator met vijf platen en vier lagen diëlectricum.
De platen 1 en 2 vormen samen met het diëlectricum 1 één eenvoudige
condensator. Hetzelfde geldt voor de platen 2 en 3 en het diëlectricum 2:
zij vormen samen een condensator met een even grote capaciteit als de
eerste. Samen hebben de twee condensatoren een capaciteit gelijk aan
twee maal de capaciteit van één condensator. Op dezelfde manier kan
men de volgende capaciteiten hierbij optellen: de totale capaciteit van
één condensator maal het aantal diëlectrica (of maal het aantal platen
min 1).
Anders geformuleerd, de condensator van figuur 4.3 is equivalent aan
een eenvoudige condensator met evenwijdige platen en een effectieve
plaatoppervlakte gelijk aan n x A, wanneer n het aantal lagen diëlectri
cum is. Derhalve:
C =

n A

8,85
d

pF
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VOORBEELD:
Een condensator met 11 rechthoekige platen van 5x4 cm heeft een polycarbonaat diëlectricum met een dikte van 0,2 mm. Hoe groot is de ca
paciteit van deze condensator als gegeven is dat de relatieve permittiviteit van polycarbonaat gelijk is aan 3,0?
C = ?

A = 5 x 4 = 20 cm 2 = 2 x 10'3 m2
d

= 0,2 x lO'3 m

Cr

= 3,0

n = 10
C =

8,85 x 3 x 10 x 2 x 10- 3
- x lO 6
0,2 x lO 3

= 8,85 x 3 x lO 4

= 0,002655 /zF
2655 pF

4.3. Praktische condensatoren
Condensatoren bestaan in allerlei uitvoeringen waarvan de meest gang
bare de vaste condensatoren zijn, dat wil zeggen dat de capaciteit niet
veranderd kan worden. Het kunnen kleine geplastificeerde knoopvormige of cilindrische soorten zijn of electrolytische condensatoren die een
vrij hoge capaciteit hebben dankzij een zeer dun chemisch diëlectricum.
Een condensator kan ook variabel zijn, dat wil zeggen dat iedere capaciteitswaarde ingesteld kan worden door het draaien van een schroef of
een knopje
4.3.1 Maximale spanning
Figuur 4.2 (1) iaat zien dat een electron binnen een electrisch veld een
kracht ondervindt die het naar de positieve plaat duwt. In (2) wordt het
atoom vervormd hoewel het nog heel blijft zolang de kracht uitgeoefend
op het electron te klein is om hem van het atoom weg te scheuren.
Wordt de spanning echter verder verhoogd, dan kan het electron wegge
trokken worden: er ontstaat dan een normale electrische stroom.
Deze stroom loopt door de zeer hoge weerstand van het isolerend mate
riaal waardoor zeer veel warmte ontwikkeld wordt, zelfs zoveel dat het

82

diëlectricum doorslaat: de doorslagspanning is bereikt. De kracht die
een lading uitoefent op een electron is groter naarmate de afstand ertus
sen kleiner wordt; voor een dun diëlectricum zal dus een lagere maxima
le spanning opgegeven worden dan voor een dikker diëlectricum. Voor
een condensator die een hog capaciteit heeft dankzij een dun diëlectri
cum. wordt dan ook een lage maximale spanning opgegeven.
4.3.2 Tolerantie
Bij condensatoren wordt net zoals bij weerstanden (paragraaf 3.4.4) de
nominale waarde opgegeven met een zekere tolerantie. Gebruikelijke to
leranties zijn ±20%, 10%, 5%; voor speciale toepassingen zijn er zelfs
condensatoren met nog kleinere toleranties.
Voor die ontwerpen waar een hoge capaciteitswaarde vereist is en het
niet belangrijk is wanneer die waarde wordt overschreden, worden vaak
condensatoren gebruikt met een grote positieve tolerantie, bijvoorbeeld
-20%, +75% of zelfs — 10%, + 100%. Bij condensatoren geldt ook:
hoe hoger de tolerantie, hoe goedkoper de component.

4.3.3 Constructie
Twee stukjes metaal naast elkaar vertonen al een zekere capaciteit, het is
dus vrij eenvoudig om condensatoren in iedere vorm te vervaardigen,
afhankelijk van de gewenste capaciteitswaarde of de beschikbare ruim
te. Enkele centimeters gedraaid en geïsoleerd draad levert een condensa
tor op van enkele picofarads en een hoge werkspanning. Het andere ex
treem is de aluminium electrolytische condensator in een busje van on
geveer 11 cm hoog: capaciteiten tot 0,1 F (= 1011 picofarad) maar lage
werkspanningen (tot ongeveer 6 volt).
Tabel 4.1. geeft een overzicht van een aantal constructiemethoden. Uit
de lijst opgenomen in paragraaf 4.2.3 blijkt ook dat er verschillende
soorten synthetische stoffen beschikbaar zijn om als diëlectricum toege
past te kunnen worden. Sommigen hebben werkelijk indrukwekkende
namen zoals polyethyleen, teraphtalaat, polycarbonaat, enz. Aan deze
lijst moeten onder andere ook de “epoxy harsen” toegevoegd worden.
We zullen echter het gebruik van dergelijke namen zoveel mogelijk ver
mijden, ze zijn immers belangrijker voor de scheikundige ingenieur dan
voor ons. In de electronica gaat het meer om de eigenschappen van het
materiaal dan om de samenstelling. Wij noemen ze maar gewoon
“plastic”.

Condensatoren kunnen, net zoals weerstanden, in IC’s vervaardigd
worden. De waarde wordt bepaald tijdens de ontwerp-fase en kan daar
na niet meer veranderd (of gezien) worden.
De waarde van een condensator kan met cijfers worden aangegeven op
de condensator zelf, of met een kleur-systeem met (meestal) 3 stippen.
(Zie verder in Appendix 10)

83

ó

ii

O

>S
—* <•V—*

£ &

LU

***
’§
o

=L
JU

Lu

"öJ

O

o ’—1

LU uCX

Lu

<D

'S’

it»

EX
x X)

*
E

CX

O

<U

o
j- ,&p
"o l4-‘

S O °

/^S

c^S
•-© -© V

g
£

Ösê

ü<
£ f2 d

5OJD

o o. 2 '2
E ct c
E :u ü
.2 00 x< £
•S 2 § §*

=
•S»
©

e5 8.2
CS
•G

C

5

i©

«
c
<u
•©

©

ü

.©
55

H

84

7S

©
O

. u< i_
>^ *-* O

T, O 8 o

•Si

% 8!3 5

g

•52 g Ö .2
£ E-a—
5
c CS2
■<< <U d> CA>

"^5

<3
E
3

Ju

f

bo §.

Ci, =<u

.6*2

£i5

<U

bo CS

Ss

CX
O
_
+-*

w
Ë
N v
E-ê-'S «
g o> - •
<D
"E
OO
o S C O
CS
C
on C

n’

Si

s•o -o s
• G <D

^2
oL § |

.s

S£ 2

e!

.2 -s
-3
*ë

.2?

.5* 2.2
.2
cS

«.2

5 ~

E .2 ?
c ££
§. E
§ c.2

.2

5
c
“

CU M T3 E

2 2 <—C4>> o
CS
J2 S © Q.
O CS
< cx o o

•o

XJ

<D
©

<U
(U
j/j

u- .©
.2

.52

§ Ö
§ &

oa

1o .2
6 V

<U
O

cS
Q.

ic6
ê’^§

ZJ U V

Qoê

i5

T—1

1—

OJ

o o g
■§ p
<u C

■P
5 8»
E <D Zrt rcS

<u

XS

£ 00 s ?>
è_ §5 a
ö-s
Q — c
Ö C
öO <U

Q.
O

o

=£ 8.

>OO
<U
- *~! <U
cS~ ”G +_>

u. u- p
£• C
o
o O
O o _ _
’ÖS X)
ö

o

G

. -1? c
^:=>J2-o

•=
-5-ï 2
N C/> X 4-J

<U

s

V «

Ë^E

•

u- XJ Cm f—< 4-J
<D u. <D 5 <D JU

CS

Q cg.

° -c

Ë Ö
S üs « «-S
-§ ES^g
! '
w
> s

G CS C
*-■ *-* n>
c V
□ Ê T3

S S 5 S
■© T ~ 00

— ”ö3 nd cs x
o Q.'S * Ö

8 8 e■

S

.. i ès

=S-SS:cS"*5

>

'o. x o g
«2 Lo --ëg

CS

o.0,

a.52o?
U- s_z

IZ-,

«« G Q 5

G

> "e
ë-§Q.cS
•2?
<V <L>
LX
LE

3-5

Saé

5 cS
CQ cxC>

3.

O

s

Xd en

E
~
~ JD

0.2
‘Qlu Lu

O O

f| ,

E e-

S-oè

C

ju
IX
o

S
CX

1

«
55

CS u- <L> CS

>O

Lu

=L
O

=L

G

£
s
5
.2f

c-- 21<

— E2

O

Tt

GO <L>

o

E
E<U

C
C Q.
O o 2
C> G "qj •5

•i

g
o o 2

c

c

E ó
c o 00
•
5
£ 2 •
t: ° <5 E o
<D öO
-O

oo
c
03

|ë^
E -o °?
cu £ Sec

=i.
O
O

o

*5 2

t C ° >

o
<u 22
<ü £
C
~ r , CJ g <U O

W

üO

§

<* te u O

CU
O
Q
O

U-

o
o
o

=i

o

a

? «8
?!

fx-

O1

55 £8
5^
04 CU CS CU

ó

UCU o-

r-< °
ro
04 —

o?
^-zn>
5
_cs -É o-^ o
'ju
sz .2 o J= Z?
c 8 ~ X V
O3-— o
- •£ S

z^-

3
CQ

5 c_>

o cd
CU

ëMl

"cd o 59
E o ’G
n

o 2- Ez
■oiZ

E

2|

S E^
•5
E —
cn " .3£
O X» J
>ÖO u. *-*

•ü
~

z^-

'o

> cu ex-o

c

hs

“
c
;QJ CU

£ 5?^
E £• g

o

'o

-- •§ E

>.1

C o

s 00X1

J3
'< S)N c

§ &O-z’-C3

o -ê’-g
E
<D

scd > •§

E =-s
w
03 __

c<D S£
<U) c

<u
>
o E
c -o
E cd
-‘

1

$d

KW
cd

„ N

3 %

< K'SS

e . '5
□ 2*--3
03
<U <L> C
TJ > 03
_ O CS
C
CU
O

Èb.cd

s « §
cd > Q
*->

i ”O c"
<z>
—• U>
a»
03
<VJ
r- 00 i
<D ¥
C C <u

•S
{- ss •■□
u. 5w cd
*
cd 4-»
SJ +-» z-\
cd
Q. £X—<■ c
w Ë OÓ cd

■g ë °

.2 .E”

x:

'§
p <U

S.’E

<s

_ >>
co °
e
o
03 <U

u cd O

Q

js
"öj

X)

s~

S
’§

H o

>

—■

u-

2 C —

O z-s O
T3 8-P
S3S
_
C K

<U

E W

.-2
>
<u V c
cd >
o
4) E x>
00
c

O

1 cö
-

CU
cd
CU O -

CL
o O

O g>

.22 id

s >

<U CS
C4 N

•E<L> S>
>
CS
N
io
>

O
x>
ucd
cd

'S^ p
E
O
_
C H

c

<U

«XJ

-H -

1^2
<u
S.S

H K Q.T3
4—<

E

e

Ë Ö-S
ri

I
X)

.S
’S
>

£ 2 J2
o
■o
o CS £
p
O % Èb

is -c
E
cd <~>
c/a

03 E
E
g
2s <u
Q

85

Geïmpregneerd papier
Aluminium
folie

Geïmpregneerd papier R/
(a) Geïmpregneerd papier-condensator

)—

Q

(1)

TT

(4)

(3)

(2)

R

(6)

(7)

(5)

(b) Vaste condensatoren

Fig. 4.4 Condensator constructies.

4.4 Condensatoren in serie en parallel

We stappen nu over van constructie naar werking van een condensator,
en van tekening naar symbool (A7). Twee condensatoren Cj en C2 kun
nen samengevoegd worden, in serie of in parallel. We zullen eerst de pa
rallelschakeling van figuur 4.5 onderzoeken omdat deze wat eenvoudi
ger is.
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Roterende plaat
Vaste
plaat

Vaste
platen

—*

Roterende
platen
£~i Knop

c) Variabele condensator met lucht-diëlectricum

Instelschroef
Bovenste electrode

Mica strip

Aansluitingen

C
Keramiek grondplaat'

Onderste electrode

(d) Variabele mica-condensator

Zilverlaagje op rotor

Zilverlaagje op grondplaat
Aansluiting aan
grondplaat-zilver

C

■b.........-

Aansluiting naar
rotor-zilver

Keramiek grondplaat

(De tekening toont de minimale capaciteit-stand;
capaciteit is maximaal wanneer de rotor een halve slag gedraaid is.)
(e) Draaibare keramische condensator

Parallel:
Het aan elkaar aansluiten van de platen Q en C2 als in (b) komt overeen
met het vergroten van de plaatoppervlakte tot een waarde van Aj + A2.
De capaciteit van een condensator is recht evenredig met de plaatopper
vlakte; de totale capaciteit is dus gelijk aan de som van de twee capaci
teiten:
C — Cj + C2
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Voor drie of meer condensatoren in parallel kan men op dezelfde ma
nier aantonen dat

C — Ci + C2 + C3 + ...
Effectieve
plaatoppervlakten

C,

Cx

Lading

{][}
c2

-Qi)

{JU

q2

Q

Totale
capaciteit

c2

A =c J

(a) Twee condensatoren

(b) Parallel-schakeling

Fig. 4.5 Condensatoren in parallel

Een enigszins meer wetenschappelijk bewijs ziet er als volgt uit:
Een spanning U wordt aangesloten op de parallel-schakeling van de
twee condensatoren van figuur 4.5 (b). Op beide condensatoren staat
dezelfde spanning: U = Ui = U2.
De lading op Ci noemen we Qt en de lading op C2 noemen we Q2. De
combinatie heeft een lading Q, dus:
Qi = UQ

q2

= uc2

Q = UC
De totale lading is gelijk aan de som van de afzonderlijke ladingen:

Qi + Q2 — Q
=> UC1 + UC2 = UC
Delen door U:
C = Cj + C2
Voor meerdere condensatoren bewijst men op dezelfde manier dat

C — Ci + C2 + C3

+ ...

Serie:
We schakelen nu twee condensatoren Cj en C2 in serie, volgens het sche
ma van figuur 4.6.
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Ook hier zullen we de lading bekijken die de electronenstroom opbouwt
wanneer er een spanning U op de serie-schakeling wordt aangesloten.
Een aantal electronen verplaatst zich van de rechter plaat van C2 naar de
positieve klem 2. Het electronenoverschot in de negatieve klem 1 brengt
een stroom teweeg naar de linker plaat van C15 en deze stroom is even
groot als de eerste. En Cj zal de rechter plaat beïnvloed worden door het
electrostatische veld door het diëlectricum heen: electronen op deze
plaat zullen dan weggedreven worden. Het tegenovergestelde gebeurt op
de linker plaat van C2. Het resultaat is dus een electronenstroom van Q
naar C2, ondanks het feit dat dit gedeelte van het netwerk van de span
ning U gescheiden is door de twee diëlectrica. Gedurende een korte tijd
loopt er dan als het ware een aantal electronen van klem 1 naar klem 2
door het aansluiten van een spanning U. Beide condensatoren krijgen
een even grote lading Q.

Cx

I

Richting van
laadstroom

C2

r—q][p

-Vx— iI
i

I

V2

—v

I

1
Fig. 4.6 Condensatoren in serie

2

Totale capaciteit = C

Wanneer er een spanning Uj over Cj staat en een spanning U2 over C2
dan is:

U = Uj + U2

en, omdat Q en C2 beide een lading Q hebben
Ui

Q
,,
Q
— en U, =
c2
C,

Q
CI

U =

+ Q

C2

Delen door Q

u

1

Q

Q

+

1

q
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Omdat

Q

u

1

of " =
Q

C

F

geldt
1

+

c

1

C2

Deze formule lijkt op de formule voor weerstanden in parallel. Evenzo
is te bewijzen voor drie of meer condensatoren:
1

1

c

Q

+

I

+

1

c3

+ ...

VOORBEELD:

Drie condensatoren van respectievelijk 1 gF, 0,47 gF en 33000 pF wor
den in parallel geschakeld. Hoe groot is de totale capaciteit?
C — Cj + C2 + C3
= 1,0 + 0,47 + (33000 x 10 6) gF

1,47 + 0,033
= 1,503 gF

VOORBEELD:
Twee condensatoren van respectievelijk 1 en 3 gF worden in serie ge
schakeld. Hoe groot is de totale capaciteit? Hoe zal een spanning van
300 V zich over de twee condensatoren verdelen?
1

C

1

1

1

C,

Cl

ï

-- +

+

i

4

ïï

T

3
C = — = 0,75 gF
4

(hetgeen we ook iets sneller hadden kunnen vinden met een formule die
we in paragraaf 3.4.5 afgeleid hebben voor weerstanden in parallel:

C

90

CiC2
Cj + c2

1 x 3
=
1+3

Beide condensatoren hebben een lading Q, en deze is ook gelijk aan de
lading van de condensator van 0,75 /zF bij een spanning van 300 V.
Q

spanning

0,75 x 10-6 x 300

225 x 10-6 C

over condensator Cf

IA = Q

Q

225 x 10-6
= 225 V
10 6

De spanning U2 over de condensator C2 berekent men op dezelfde ma
nier:
U2 =

Q
C2

225 x 10 6
= 75 V
3 x 10-6

hetgeen aantoont dat de hoge spanning over de kleine condensator
staat.
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5

Electromagnetisme

De natuur heeft ons nog een andere sterke maar onzichtbare kracht ge
schonken: magnetisme. Magnetiet, een ijzeroxide, werd voor het eerst in
het Midden Oosten ontdekt: het had het vermogen om stukjes ijzer aan
te trekken en de eigenschap dat het het Noorden aanwees wanneer het
aan een draadje hing. Een hangende magneet werd dan ook door vroe
gere zeelui als kompas gebruikt. Later werd ook ontdekt dat een klein
langwerpig stukje ijzer gemagnetiseerd kon worden door er een magneet
langs te halen: het stukje ijzer vertoonde dan ook magnetische eigen
schappen. Dit gemagnetiseerd stukje ijzer kon vervolgens ook als mag
neet dienen: één kant wees altijd naar dezelfde aardpool. Daaruit con
cludeerde men dat het verschijnsel magnetisme een richting had, of dat
er aan één kant van het magneetje iets anders gebeurde dan aan de ande
re kant. De polen van een magneet kregen de naam noord en zuid, net
zoals de polen van de grote magneet aarde. Beide polen trekken ijzer
aan, en met dezelfde kracht. Brengen we echter twee magneten bij el
kaar, dan blijkt een soortgelijke regel als voor electrische ladingen op te
gaan: “gelijke polen stoten elkaar af, tegengestelde polen trekken elkaar
aan”. Een kompasnaald is eigenlijk alleen maar een uiterst licht magneetstaafje dat in het midden zo wrijvingsloos mogelijk op een steun
punt rust. Eén van de polen zal altijd naar de magnetische noordpool
van de aarde wijzen. Overal op aarde kan dus de richting naar het noor
den bepaald worden. Merk op dat we het hebben over de magnetische
polen van de aarde; deze zijn enigzins verschoven ten opzichte van de
werkelijke noord- en zuidpool van de aarde.

5.1 Magnetisatie

Elektrische ladingen en magnetisme hebben beide iets met atomen te
maken. Het blijkt ook dat beide twee polariteiten kennen die zich vol
gens dezelfde regel gedragen: “gelijke stoten elkaar af, tegengestelden
trekken elkaar aan”. We zullen later inderdaad zien dat electrische en
magnetische velden in nauw verband staan met elkaar. Om dit te begrij
pen zullen we nogmaals naar het atoom kijken.
Het electron draait om zijn eigen as en beschrijft ook een baan rond de
kern van het atoom, net zoals de aarde om zijn eigen as en rond de zon
draait. Het electron draagt een electrische lading, en bewegende ladin
gen werden al geassociëerd met magnetische velden (paragraaf 2.2). Elk
electron is dus eigenlijk een klein magneetje; de natuur zoekt de dingen
alleen zo uit dat het totale magnetisch effect van alle electronen van één
atoom verwaarloosbaar is, omdat het magnetisch effect van die electro-
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nen elkaar opheffen. In sommige materialen is dit echter niet het geval
en dan is het atoom in feite een klein magneetje, met een noord- en zuid
pool. Dergelijke materialen zijn bijvoorbeeld ijzer, staal, nikkel en ko
balt.
De positieve en negatieve ladingen op de platen van een condensator
veroorzaken tussen de platen een electrisch veld dat een kracht op een
tussenliggende lading uitoefent; op dezelfde manier bestaat er een mag
netisch veld tussen twee magnetische polen. Dit magnetische veld kan
een kracht uitoefenen op een andere magnetische pool. Er bestaat echter
een belangrijk verschil tussen electrische ladingen en magnetische polen:
electrische ladingen kunnen van één soort zijn maar magnetische polen
niet. Een positieve lading kan bestaan zonder een negatieve lading, een
noordpool kan niet zonder een zuidpool: ze bestaan alleen als combina
tie in een complete magneet.

Terug naar het atoom! Een atoom van bijvoorbeeld ijzer kan volgens de
electronentheorie als een kleine magneet worden gezien. Wanneer een ijzeratoom zich in een magnetisch veld bevindt zal er een kracht de noord
pool van het atoom naar de zuidpool van het veld trekken, en de zuid
pool van het atoom richt zich naar de noordpool van het veld.
In een “hard” metaal als staal zullen de atomen gericht blijven zelfs na
dat het magnetisch veld verwijderd is: alle noordpolen van de atomen
zullen één kant op wijzen, en alle zuidpolen zullen naar de andere kant
gericht zijn. Het staal vertoont residueel magnetisme, het is een perma
nent magneet geworden. In weekijzer zullen de atomen daarentegen
weer hun oorspronkelijke willekeurige posities innemen wanneer het
magnetische veld verwijderd is;- er blijft zeer weinig of geen magnetisme
achter.

5.1.1 Magnetische velden
Er ontstaat makkelijk verwarring wat betreft magnetische polariteiten
wanneer we het hebben over het magnetisme van de aarde. De punt van
een magneetnaald die naar het noorden wijst moet per definitie de zuid
pool van de naald zijn. Deze punt “zoekt het noorden”, en wordt daar
om “noord” of zelfs “N” genoemd. De andere pool “zoekt het
zuiden” en wordt “Z” genoemd. Dit betekent in feite dat we onze mag
neten anders beschrijven dan de aarde. In schema’s die magnetische vel
den weergeven door middel van magnetische flux- lijnen worden de
pijltjes getekend van noordzoekend naar zuidzoekend. In een dergelijk
schema komt dit voor het magnetische veld van de aarde overeen met de
richting zuidpool — noordpool.
De volgende paragraaf illustreert wat we tot nu toe verteld hebben met
een schema van een magnetisch veld.
5.1.2 Magnetische inductie
De inductie van een magnetische flux in een niet gemagnetiseerd metaal
(zoals zacht ijzer) is het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een
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schema van een magnetisch veld (zie figuur 5.1). Hierin zijn N en Z twee
tegengestelde polen van twee staafmagneten ( of één “hoef”-magneet)
Wanneer zich alleen lucht tussen de polen bevindt is het magnetische
veld voor te stellen door de gestippelde lijnen tussen N en Z.
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(2) Het tussenvoegen van een staafje zacht ijzer

Fig. 5.1 Magnetische inductie.

Het plaatsen van een stukje metaal tussen de polen heeft op de veldlijnen het effect dat in (2) te zien is. De veldlijnen komen dichter bij elkaar
ter plaatse van het metaal en ze induceren twee polen in dat stukje me
taal; ze oriënteren de atomen op een dusdanige wijze dat de noord-zuid
richting in het veld onveranderd blijft. Het groter aantal fluxlijnen (2)
betekent dat de flux sterker is geworden. Het magnetisme dat het meta
len blokje nu vertoont is het resultaat van de zogenaamde magnetische
inductie. Magnetische inductie is een eigenschap van transformatoren,
electrische motoren en andere electromagnetische apparaten.

5.2. Het magnetische netwerk
Een aantal van de eigenschappen van het magnetische netwerk lijken
sterk op die van een electrisch netwerk waar een krachtbron (de e.m.k.)
aan de uitgang iets (een stroom) veroorzaakt tegen een weerstand in,
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met dien verstande dat de stroom omgekeerd evenredig is met de
weerstand en recht evenredig met de motorische kracht. Hetzelfde geldt
ook in het magnetische netwerk: de motorische kracht noemen we de
magnetomotorische kracht (m.m.k.), het produceert een magnetische
flux tegen de reluctantie van het magnetische netwerk in. Het verband
tussen deze drie grootheden wordt gegeven door de formule
Totale flux

magnetomotorische kracht
totale reluctantie

welke op de formule voor het electrische netwerk lijkt:
E
I = —

R

5.2.1 De magnetomotorische kracht
Het is al ter sprake gekomen dat bewegende ladingen een magnetisch
veld met zich meedragen. Een electrische stroom is de gezamenlijke be
weging van een gigantisch aantal electronen in een bepaalde richting.
Van een stroom kan men dus verwachten dat het een magnetische flux
produceert als de afzonderlijke velden bij elkaar mogen worden opge
teld. Dit is inderdaad het geval. De richting van de magnetische flux is
afhankelijk van de richting van de stroom.

We moeten nu weer voorzichtig zijn wat betreft de richtingen van de
electronenstroom of van de conventionele stroom (paragraaf 1.2.4): de
afspraken gemaakt door vroegere natuurkundigen waren gebaseerd op
de laatste. Om verwarring te voorkomen zullen we de conventionele
stroomrichting buiten beschouwing laten; zoals eerder gezegd wordt in
dit boek alles uitgelegd op basis van de electronentheorie. We brengen
dit punt even onder de aandacht van de lezer opdat hij beseft dat hij el
ders regels kan tegenkomen die ogenschijnlik het tegenovergestelde ver
tellen.
Een stroomvoerend draadje wordt verticaal gehouden dwars door een
vel papier, zoals aangegeven in figuur 5.2 (1). De magnetische flux te
kent horizontale cirkels om de draad: de richting van de flux kan wor
den bepaald door een klein kompas over het papier te halen en bij elk
punt de aanwijzing te noteren van de naald (d.w.z. van de gekleurde Nzoekende pool; zie fig. 5.2. (4)). Er is hier wel een stroom van enkele
ampère voor nodig anders reageert de naald alleen op het magnetische
veld van de aarde. Wanneer we een electrische stroom met bijbehorend
electrisch veld in een schema willen tekenen is het soms nodig om de
draad te tekenen alsof we alleen de “kopse kant” zien: het draad wordt
dan door een cirkeltje weergegeven. De stroom loopt dan naar boven
vanuit het papier of naar beneden door het papier heen. Om een on
derscheid tussen deze twee richtingen te kunnen maken bedenken we ons
binnen die draad een pijl in de richting van de stroom (zie fig. 5.2 (2)).

95

De richting van de flux kan worden onthouden door aan de gelijkenis
tussen een electrische stroom en een waterstroom te denken: om het wa
ter uit de kraan te laten lopen (stroomrichting naar beneden) moet de
kraan tegen de klok in (fluxrichting) worden gedraaid. Voor een stroom
naar boven gaat de flux met de klok mee. Een andere makkelijke metho
de om dit te onthouden is de “Linker-Hand” regel. We nemen het
draad beet in de linkerhand, met de duim in de richting van de stroom;
de andere vingers wijzen dan in de richting van de flux.
Stroomrichting

Magnetische
flux-lijnen

(1) Een magnetisch veld om een draad

Draad

ozzzzt

Doorsnede
kijkend naar rechts

Pijl in de richting van
electronenstroom

Doorsnede
kijkend naar links

0 Stroom naar boven vanuit het papier
0 Stroom naar beneden door het papier
(2) Schematische weergave van stroomrichting

of:

(3) Schema voor (1)

Zakkompas
(naald loodrecht
op straal)
Straal
i

Stroomvoerend
draadje
(enkele ampère)
(4) Methode voor het bepalen van het magnetische veld met een zakkompas

Fig. 5.2 Schema's voor een magnetische flux.
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Hiermee komen we op een zeer belangrijk punt, namelijk dat een
stroomvoerende draadwikkeling of spoel als magneet werkt terwijl een
rechte draad dat niet doet. Figuur 5.3 laat zien dat de flux langs de hele
as van de spoel in dezelfde richting wijst: de spoel fungeert derhalve als
magneet met een noordpool en een zuidpool getekend voor de aangege
ven stroomrichting. Buiten de magneet is de flux gericht van noord naar
zuid, binnen de magneet van zuid naar noord. Het magnetische netwerk
loopt langs de as van de spoel en keert terug langs de gehele buitenkant
van de spoel.
Hier komt de “Linker-Hand” regel alweer goed van pas om de verschil
lende richtingen te bepalen. De grootheden voorgesteld door de verschil
lende vingers worden alleen omgewisseld. De linkerhand houdt de spoel
vast zodanig dat de vingers in de stroomrichting wijzen; de uitgestrekte
duim wijst dan in de richting van de flux in die spoel, namelijk naar de
noordpool. Er zal geen verwarring ontstaan met de eerder genoemde
Linker-Hand regel omdat in beide gevallen de vingers de cirkelvormige
component volgen (flux bij een draad, stroom bij een spoel).
De waarde van de magnetische flux in deze spoel met lucht-kern is even
redig met twee grootheden, namelijk de stroomsterkte I (in ampère) en
het aantal windingen n:

magnetomotorische kracht (m.m.k.)

n x I ampère windingen (A.w)

Stroom

A

t6

B

(1) Stroomvoerende spoel

Doorsnede van de spoel langs de lijn AB

Fluxlijn

N

'e

$

&

Draad

(2) Fluxcirkels rond draden produceren
samen een veld binnen de spoel

Fig. 5.3 Magnetische flux door een stroomvoerende spoel.
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5.2.2 Reluctantie
Het equivalent van de electrische weerstand is de magnetische weerstand
of reluctantie. In paragraaf 5.2.1 hebben we gezien dat het plaatsen van
zacht ijzer tussen twee tegengestelde polen de flux vergroot; met andere
woorden, het zacht ijzer heeft de reluctantie verlaagd. Het symbool
voor de reluctantie is Rm Het is niet nodig om een wiskundig bewijs te
geven hoe Rm afhankelijk is van de afmetingen van het ijzer, omdat het
voldoende duidelijk zal zijn dat de reluctantie groter wordt naarmate de
lengte van het stukje ijzer groter wordt en de doorsnede van dat stukje
ijzer kleiner wordt (precies als bij de weerstand waar R = q f/A):
R™

f

X

waarin f de lengte is van het beschouwde magnetische veld en A de door
snede daarvan.
De evenredigheidsconstante wordt bepaald door het materiaal zelf. Bij
de condensator gingen we uit van de absolute permittiviteit van vacuüm,
voor een ander diëlectricum kunnen we de relatieve permeabiliteit bepa
len. In het geval van magnetisme gaan we op dezelfde manier te werk,
behalve dat we het hier hebben over de permeabiliteit.
De absolute permeabiliteit van vacuüm heeft het symbool

en de waar

de 4tt X 10’7.

Ook hier heeft het vervangen van vacuüm door lucht een verwaarloos
baar kleine invloed. Voor de reluctantie bij een magnetische flux door
lucht geldt dan ook in de praktijk:
Rm

£
MoA

£
4-zr X 10-7

107?

4?rA

De eenheid van magnetische flux is de weber (naar de Duitse natuurkun
dige Wilhelm Eduard Weber), het symbool voor deze eenheid is Wb.
Tot nu toe hebben we het alleen maar gehad over de aanwezigheid van
één magnetisch veld. We zullen dan ook even wachten met het geven van
de formele definitie van de weber totdat de toepassingen van magneti
sche velden uitvoeriger zijn behandeld, hoewel we de eenheid van mag
netische flux al eerder zullen gebruiken.
De relatieve permeabiliteit
is het quotiënt van de dichtheid van de
magnetische flux in een bepaalde stof en de dichtheid van de magneti
sche flux in lucht geproduceerd door een magnetische kracht van dezelf
de sterkte. De reluctantie in een andere stof dan lucht wordt dan gege
ven door de formule:

R,
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107£
47TgrA

A.vj/ Wb

De eenheid ampère windingen/weber laat duidelijk zien dat de reluctan
tie een maat is voor de benodigde hoeveelheid kracht (ampère windin
gen) om een bepaalde flux (weber) op te wekken.
Het introduceren van zoveel nieuwe begrippen binnen een paar bladzij
den komt misschien een beetje verwarrend over voor de lezer die ze hier
voor het eerst tegenkomt; ze zijn echter noodzakelijk om een gedegen
basis te vormen waarop de theorie gefundeerd kan worden die hierna
komt.
Bij de behandeling van de meer praktische aspecten zullen deze begrip
pen wel duidelijker worden.
Reluctanties in serie zijn vergelijkbaar met weerstanden in serie: men
telt ze bij elkaar op. In een magnetisch veld met twee of meer reluctan
ties in serie geldt:

Rm

107
4tt

+ _L_
^riAi

+

A.w/Wb

fLr2^2

waarin /xrj, gr2.... de relatieve permeabiliteiten zijn van de verschillende
materialen waarin het magnetische veld zich bevindt. De lengtes en
doorsneden van de verschillende materialen zijn
f2,...., respectieve
lijk An A2,

5.2.3 Het berekenen van de totale flux
De totale flux in weber kan worden berekend met behulp van de uit
drukkingen voor de magnetomotorische kracht en de reluctantie:
Totale flux =

magnetomotorische kracht
totale reluctantie

Het symbool voor de flux is
(de Griekse hoofdletter phi), dat voor
m.m.k. is F en dat voor de reluctantie is Rm. Derhalve:

4» = — , F
R.

$Rm en Rm

F

ï

In de praktijk blijken de berekeningen voor een magnetisch veld in een
open spoel zoals die van figuur 5.3 vrij moeilijk te zijn. Eén van de rede
nen is dat de m.m.k. niet constant is over het hele magnetische netwerk;
een andere reden is dat de lengte en doorsnede van dat gedeelte van de
lucht buiten de spoel waar de fluxlijnen terugkomen moeilijk meetbaar
zijn.
Gelukkig wordt in de meeste toepassingen de spoel zodanig gemaakt dat
alles binnen magnetisch materiaal gebeurt (hoewel er vaak een
luchtspleet in gelaten wordt), zoals bijvoorbeeld in transformatoren, ge
neratoren, motoren, luidsprekers, relais en magnetische opnamekop-
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pen. Maar ook in deze gevallen is de relatieve permeabiliteit niet
constant: hij varieert met de fluxdichtheid en die willen we vaak uitreke
nen. Eenvoudige berekeningen aan magnetische netwerken kunnen dan
ook niet meer dan een benadering zijn. De hiernavolgende voorbeelden
zijn vooral bedoeld om een zeker inzicht en gevoel voor het electromagnetische netwerk te kweken, en niet om uiteindelijk nauwkeurige bere
keningen te kunnen uitvoeren; dit laten we aan de ontwerpers over.
De belangrijkste punten zijn vooralsnog:
(1) het veld wordt opgewekt door een electrische stroom;
(2) in de meeste toepassingen loopt de stroom door een spoel en elke
winding draagt bij tot het opwekken van de magnetische flux;
(3) de flux volgt een gesloten circuit bestaande uit één of meerdere stuk
ken van verschillende reluctantie;
(4) een lage reluctantie betekent een grote flux; lucht en niet magneti
sche materialen hebben een hoge reluctantie.

VOORBEELD:

Een spoel van 1000 windingen is gewikkeld om een stalen ring (relatieve
permeabiliteit = 2000) met een gemiddelde straal van 10 cm en een
doorsnede van 2,5 cm2. Hoe groot is de flux in de ring bij een stroom
van 5 ampère door de spoel?
Doorsnede = 2,5 cm2

1000
windingen

Gemiddelde straal = 10 cm

5 Ampère

Fig. 5.4 Spoel om een stalen ring.

De ring is schematisch weergegeven in figuur 5.4. Zet alle afmetingen
om in meter en vierkante meter.
n = 1000

I = 5A

100

£
P-r

= 2ir X 10 cm = 20tf X 10'2 m
= 2000

A = 2,5 cm2

2,5 x 104 m2

De berekening verloopt dan als volgt:

m.m.k.n I

1000 x 5 = 5000 A.w

reluctantie R„, =

IQ7 x 20tt x 10 2
4tt x 2000 x 2,5 x 104

IQ7 £
4?r/4rA

= 106 A.w/Wb

totale flux $ =

nl

5000
= ------ Wb

Rm

106

5

Ü)3

= 5 mWb

VOORBEELD:
Er wordt een spleet van 1 mm gezaagd in de ring van het vorige
voorbeeld. Bereken de totale flux in de ring.
Laten we voor de stalen ring de index 1 gebruiken
en voor de luchtspleet de index 2

nl

= 5000 A.w

20tt x 10’2 m (1 mm verschil is verwaarloosbaar)
2,5 x 10'4 m2
Mrl

2000

= 1 x 10'3 m
A2
Vr2

= 2,5 x 10'4 m2
1 (lucht of vacuüm)

Uit het voorgaande blijkt dat we er vanuitgaan dat de flux de luchtspleet
“in een rechte lijn oversteekt”, dat wil zeggen dat we de aan de rand op
tredende strooiing verwaarlozen. Bij grote luchtspleten is dit effect niet
meer verwaarloosbaar.
De totale reluctantie (dat is de som van de reluctantie van het staal en die
van de lucht) valt nu hoger uit omdat een gedeelte van het magnetische
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circuit een lagere permeabiliteit heeft. We zullen de twee stukken (staal
en lucht) afzonderlijk bekijken:

reluctantie van de stalen ring:
IQ7

R-i

47Frl Ai

= 106 A.w/Wb

reluctantie van de luchtspleet:
107 e2

R.2 =

47F/Ir2A2

1O7

107 x lx 10-3
47f x 1 x 2,5 x 10 4

104
7T X IQ3

= 3,183 X 1O6 A.w/Wb

7F

(De luchtspleet van 1 mm heeft een reluctantie drie keer zo groot als die
van de gehele stalen ring)
totale reluctantie:
R™ = R-i

+ Rm2

= 106 4- 106 + (3,183 X 106) = 4,183 x 1O6 A.w/Wb
De totale flux is dan gelijk aan:

=

nl
Rm

5000
4,183 x 106

5
mWb = 1,195 mWb
4J83

Luchtspleet
Stroom

Flux vanwege
strooiing

Fig. 5.5 Luchtspleet in stalen ring.
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Deze twee voorbeelden laten het effect zien van een kleine luchtspleet in
magnetische netwerken. In figuur 5.6 ziet U een aantal in de praktijk
voorkomende magnetische netwerken waar luchtspleten enerzijds niet
vermeden maar wel beperkt kunnen worden (zie (1) en (2)) of anderzijds
expres aangebracht worden om een hoge reluctantie te verkrijgen (zie
(3)).
Magnetische flux

Wikkeling
om pool

z \
—

\\\
VV\

"t

'////
lui

Pool (ijzer of staal)

Roterende armatuur (ijzer of staal)
(wikkelingen niet getekend)

Luchtspleet

(1) Gedeelte van een magnetisch netwerk in een dynamo of motor

Conus

Magnetische
flux \

Bewegende
spoel

N

S
Luchtspleet

(2) Doorsnede van een luidspreker met bewegende spoel

(De hoge reluctantie
van de luchtspleet
doet de flux door
de magnetische band
gaan vanwege diens
lagere reluctantie)

Magnetische
band

Luchtspleet

Spoel

(3) Magnetische opname- of weergavekop
Hg. 5.6 Magnetische netwerken met luchtspleten.
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Het is wellicht niet overbodig om hier even terug te komen op fluxrichtingen. Hiertoe beschouwen we figuur 5.5. Bij afwezigheid van een
luchtspleet is de flux continu door de hele ring; er worden dus geen po
len gevormd. Bij aanwezigheid van een luchtspleet kunnen we zeggen
dat er twee polen ontstaan; daardoor ontstaat er een m.m.k. die de flux
door de luchtspleet duwt. Wanneer de stroom in de in figuur 5.5 aange
geven richting loopt zullen de fluxlijnen in de ring tegen de klok in gaan
en naar beneden door de luchtspleet. Boven de luchtspleet ontstaat de
N-pool, onder de luchtspleet bevindt zich de Z-pool.

5.2.4 Fluxdichtheid en magnetiserende kracht
De totale flux <ï> is eigenlijk niet een maat voor de sterkte van een mag
netisch veld omdat er geen rekening is gehouden met de doorsnede van
het gebied waar de flux werkzaam is. De dichtheid van een gegeven flux
is groter naarmate het gebied waarin het aanwezig is kleiner is. De flux
dichtheid geven we aan met het symbool B en hij is gelijk aan:
B

<ï>
— Wb/m2
A

De magnetiserende kracht is al ter sprake gekomen; we hebben het ech
ter nog niet gedefinieerd. De magnetiserende kracht van een gegeven
m.m.k. is groter wanneer de fluxlijnen kort zijn dan wanneer ze lang
zijn. Daarom wordt de magnetiserende kracht H gedefinieerd als de
m.m.k. per lengte eenheid en uitgedrukt in ampère windingen per meter:

H

nl
— A.w/m
£

met n.I in ampère windingen uitgedrukt en f in meter.

Ook is het interessant, vooral voor diegenen die later eigenschappen van
magnetische materialen zullen onderzoeken (bijvoorbeeld voor electromagnetisch schakelen of computergeheugens), om het verband tussen B
en H te zoeken. We hadden al gezien dat

# =

nl
— en dat Rm

combineren we deze twee uitdrukkingen dan krijgen we:
4» =

nl

T
IWrA
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=

nl
—

I

— = B = g0/xr

B

Ï4

nl

T

= MoMrH

= /z0/xr , met /zo = 4?r x 1O'7.

Het quotiënt van de fluxdichtheid en de magnetiserende kracht is zo te
zien direct afhankelijk van de permeabiliteit van het toegepaste materi
aal. De grootheid /z0 is constant dus B ::
, hetgeen betekent dat B
groter wordt naarmate H groter wordt. In de praktijk blijkt dit verband
alleen op te gaan bij niet al te hoge fluxdichtheden; bij groter wordende
fluxdichtheid B zal de relatieve permeabiliteit afnemen. Een toename
in B vanwege een toename in H wordt dus enigzins teniet gedaan door
een afname in /zr. Uiteindelijk wordt een niveau van magnetische verza
diging bereikt waarna de fluxdichtheid niet meer kan toenemen.
5.3 Electromagnetische inductie

Hoewel de naam van Michael Faraday verbonden is met de condensator
(paragraaf 4.1.1) is hij bekend geworden dankzij zijn eerdere onderzoe
kingen over electromagnetische inductie.
Hij ontdekte dat er in een draad een e.m.k. werd geproduceerd wanneer
de draad snel tussen twee magneetpolen werd gehaald. Verder onder
zoek toonde aan dat hetzelfde gebeurde wanneer een magnetische flux
door een stilstaande draad bewoog. In feite zal iedere verandering in de
flux een dergelijk effect hebben, ook al wordt de flux net opgewekt of
net uitgeschakeld zoals bij het aan- en uitschakelen van een stroom in
een spoel. Wanneer de bewegingsrichting van een draad evenwijdig is
aan die van de flux (dat wil zeggen dat de flux niet “doorgesneden”
wordt) ontstaat er geen e.m.k.)
De waarde van de e.m.k. is afhankelijk enerzijds van de fluxdoorsnijdingssnelheid (in het geval van een bewegende geleider is dat de bewegingssnelheid van de geleider) en anderzijds van de fluxsterkte.
Het feit dat dit gebeurt kunnen we inzien doordat we weten dat electronen als kleine magneetjes gezien kunnen worden (paragraaf 5.1). Een
magnetisch veld dat door de geleider wordt gehaald zal de electronen
dan ook versnellen of een “schop” geven zodat alle electronen naar één
kant gericht worden. De richting waarin de electronen wijzen is natuur
lijk afhankelijk van de magnetische polariteit van het veld. Hoe sneller
het veld zich verplaatst, hoe harder de schop, hetgeen te vergelijken is
met een tennisbal die op een grotere afstand terecht komt naarmate het
racket er met een hogere snelheid tegenaan slaat. Deze vergelijking stelt
ons in staat om de fundamentele theorie door te hebben al zou een physicus er niet helemaal tevreden mee zijn.

Hoe een (geïnduceerde) e.m.k. wordt opgewekt ziet U in figuur 5.7. In
(1) wordt een geleider getoond die door een magnetisch veld beweegt. In
(2) ziet U hoe de magnetische flux van een staafmagneet een grotere
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e.m.k. in een spoel veroorzaakt. Hier draagt elke winding bij tot het to
tale effect. In (3) is de staaf magneet vervangen door een stroomvoerende spoel. Wanneer deze spoel in en uit de grotere spoel wordt geschoven
zal er een e.m.k. worden geïnduceerd. Er zal ook een e.m.k. geïndu
ceerd worden wanneer de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld.
Ook wanneer de stroom wordt uitgeschakeld zal er een e.m.k. ontstaan,
maar dan wel met een andere polariteit. Er onstaat in (1), (2) of (3) geen
e.m.k. wanneer er geen verandering optreedt.
Stroomrichting’
<=>«’

o ▼

§ I

<D K .
CO

Onderlinge loodrechte
lijnen

Bewegingsrichting

(1) Geleider bewegend door een magnetisch veld

Stroomrichting*

-(-Leren.
A

z

N

y
Bewegingsrichting van het veld
(2) Het induceren van een e.m.k. in een spoel door een staafmagneet

Stroomrichting*

Bewegingsrichting
!van het veld
(3) Het induceren van een e.m.k. in een spoel met een bekrachtigde spoel.

* Mits aangesloten in een netwerk.

Fig. 5.7 Electromagnetische inductie.
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Nu kunnen we terugkomen naar de eenheid van magnetische flux: de
weber. In paragraaf 5.2.2 hadden we het geven van de definitie van de
weber uitgesteld, nu is het wèl mogelijk. De weber is de waarde van een
flux die in een spoel van één winding een e.m.k. induceert van één volt
wanneer deze flux in één seconde eenparig tot nul gereduceerd wordt:
e.m.k. (volt) =

doorgesneden flux (weber)
tijd (seconde)

De lengte van de geleider in figuur 5.7 (1) is £; de fluxdichtheid van het
veld is B (Wb/m2). De geleider beweegt naar beneden door het veld
heen, en legt daarbij een afstand d af in tijd t. De doorgesneden flux
heeft een oppervlakte £ x d (m2) en een dichtheid B (Wb/m2) zodat de
totale doorgesneden flux gelijk is aan B x £ x d; hiermee kunnen we be
rekenen dat voor de e.m.k. e geldt:
B£d
e = — (volt)
De beweging is eenparig, dat wil zeggen, de doorsnijdingssnelheid is
constant:
d
snelheid v = — (m/s)
geïnduceerd e.m.k. e = B£v (volt)

VOORBEELD:
Een rechte geleider van 10 cm lang wordt loodrecht op een magnetisch
veld van 0,5 Wb/m2 bewogen met een snelheid van 100 m/s. Hoe groot
is de geïnduceerde e.m.k.?

B = 0,5 Wb/m2
£

10 x 10-2 m

v

100 m/s

10*1 m

0,1 m

geïnduceerde e.m.k. = B£v = 0,5 x 0,1 x 100 = 5 volt.
In figuur 5.7 (2) induceert een fluxverandering van 1 Wb/s een e.m.k.
van 1 volt in elke winding van de spoel. De afzonderlijke e.m.k.’s mo
gen worden opgeteld, derhalve:

e = aantal windingen x fluxverandering
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VOORBEELD:
Een staafmagneet wordt in een spoel van 1000 windingen geschoven zo
danig dat de flux door de spoel eenparig toeneemt met 0,5 Wb/s. De to
tale weerstand van het netwerk (spoel plus aangesloten weerstanden) be
draagt 100 ohm. Bereken de stroom die gaat lopen.
geïnduceerde e.m.k.

= aantal windingen x fluxverandering
= 1000 x 0,5 = 500 V

zodat, met de Wet van Ohm:
500
“ 1ÖÖ

5 ampère.

Sir John Ambrose Fleming (een Engelse electrotechnisch ingenieur) be
dacht een handige regel om de richting te bepalen van een aldus geïndu
ceerde e.m.k. We mogen hier niet uit het oog verliezen dat we met gene
ratoren bezig zijn. Generatoren creëren e.m.k.’s die een positieve en een
negatieve polariteit hebben, al bestaat de generator enkel uit een draad
die zich in een magnetisch veld verplaatst. Door een op deze generator
aangesloten netwerk zal er een stroom lopen van de negatieve klem (dat
is de klem met een overschot aan electronen) naar de positieve klem. In
de generator zal de stroom van de positieve naar de negatieve klem lo
pen (net zoals in een batterij). In figuur 5.7 zijn de stroomrichtingen
aangegeven om dit te laten zien. In (1) zijn de richtingen aangegeven van
de flux (naar rechts), de draad (naar beneden) en de stroom (dwars door
het papier heen).
De drie richtingen staan loodrecht op elkaar, net zoals drie ribben die in
één hoek van een kubus samenkomen. De regel van Fleming luidt als
volgt: we gebruiken de linkerhand en strekken de duim, de wijsvinger en
de middelvinger uit in drie onderling loodrechte richtingen. Draai nu de
hand zodanig dat:

De wijsvinger de flux- of veldrichting aanwijst, en

de duim de bewegingsrichting aangeeft,
dan wijst de middelvinger de stroomrichting aan of de richting van
de e.m.k.
Later in dit hoofdstuk zullen we nog een makkelijke techniek tegenko
men om te weten welke hand we moeten gebruiken.
5.3.1 Inductantie
Wanneer er een stroom door een spoel loopt (fig. 5.3 (1)) is de opgewek
te magnetische flux evenredig met de stroom (paragraaf 5.2.3). Veran
dert de stroom, dan verandert de magnetische flux naar evenredigheid.
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We zagen echter dat wanneer de flux in een spoel verandert, er een
e.m.k. in de spoel geïnduceerd wordt zodat het er in feite op neer komt
dat een stroom een e.m.k. induceert met behulp van zijn magnetisch
veld. Dit verschijnsel staat bekend onder de naam zelfinductie omdat de
inductie binnen dezelfde spoel plaatsvindt. Van de spoel zeggen we dat
hij zelfinductantie of kortweg inductantie heeft.
Een volgende regel is hier van toepassing, en gelukkig is deze gemakke
lijk te onthouden. Heinrich Lenz (een Russische natuurkundige) ver
klaarde dat de richting van een geïnduceerde e.m.k. zodanig is dat zijn
electromagnetisch effect de inducerende e.m.k. tegenwerkt. Deze wet
heet de Wet van Lenz. Deze wet zegt dus dat iedere geïnduceerde stroom
de verandering in de stroominducerende fluxdichtheid vertraagt.
Omdat de geïnduceerde e.m.k. een stroom opwekt in een richting tegen
gesteld aan die van de eerste stroom noemen we het een tegen-e.m.k.

Samengevat zijn de verschillende stadia van zelfinductie:
(1) een spanning wordt op de spoel aangesloten;

(2) er begint een stroom door de spoel te lopen;
(3) de magnetische flux neemt toe;

(4) omdat de magnetische flux verandert en dezelfde spoel doorsnijdt
wordt er een e.m.k. in de spoel geïnduceerd;
(5) volgens de Wet van Lenz produceert deze e.m.k. een stroom in te
gengestelde richting als die van (2);
(6) de stroom en de magnetische flux die in eerste instantie opgewekt
zijn nemen dus langzamer toe dan in niet inductieve omstandigheden.

Op analoge wijze zal, bij het uitschakelen van de stroom, de afnemende
magnetische flux een tegen-e.m.k. induceren die een stroom opwekt zo
danig dat de flux gehandhaafd blijft.
De eenheid van zelfinductie is de henry (symbool H, naar de Ameri
kaanse natuurkundige Joseph Henry). Inductie wordt gesymboliseerd
door de letter L. Een spoel heeft een inductie van één henry wanneer een
e.m.k. van één volt geïnduceerd wordt door een stroom waarvan de
waarde met één ampère per seconde verandert. We zouden van inductie
kunnen zeggen dat het een electrische eigenschap is die een stroomverandering tegenwerkt.
Bij een verandering in de stoom ongelijk aan één ampère per seconde de
len we natuurlijk de verandering (in ampère) door de tijd (in seconde).
Verandert de stroom van Ij naar I2 in een tijd t dan is de veranderingssnelheid (I2 - Ix)/t ampère/seconde.
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Eén volt wordt in één henry geïnduceerd wanneer de stroom in één se
conde met één ampère verandert:
L

e
stroomverandering per tijdseenheid

waarin e de geïnduceerde e.m.k. is
=> e = L x

~ li

t

volt

VOORBEELD
Een electromagnetische relaisspoel heeft een inductantie van 3 henry.
De maximale stroom is 2 ampère. De stroom wordt uitgeschakeld en
gaat naar nul in 50 ms. Hoe groot is de geïnduceerde e.m.k.?
De stroom verandert met 2 A in 50 ms.

2
50 x 10-3

2 x 102
5

200
— = 40 A/s
5

=> e = L x I2 ~ Ii = 3 X 40 = 120 V
t

hetgeen duidelijk laat zien dat vrij hoge e.m.k.’s geïnduceerd kunnen
worden wanneer de flux snel verandert; soms zijn deze e.m.k.’s zelfs
groter dan de e.m.k. die het magnetische veld veroorzaakte. Veel autoeigenaren zullen dit vast al weten als ze ooit het einde van een bougiekabel aangeraakt hebben wanneer de desbetreffende bougie een vonk
krijgt. Een magnetische flux zakt heel snel in een spoel met duizenden
zeer dunne wikkelingen zodat een zeer grote e.m.k. (ongeveer 20.000 V)
geïnduceerd wordt. Het aanraken van de bougiekabel is niet dodelijk
(zie ook paragraaf 3.6.2) omdat de spanningspiz/s van zeer korte duur is
en ook omdat de inwendige weerstand (zie paragraaf 3.3) van de bron
(de spoel) groot is (bij een kleine stroom is het spanningsverlies al zeer
groot).
De geïnduceerde e.m.k. mag dan wel zeer groot zijn, er zal echter maar
weinig stroom lopen in een uitwendige schakeling.
Het berekenen van de inductie:
Dit is eigenlijk meer een kunst dan een wetenschap, vooral omdat de
flux in een spoel niet een mooie weg volgt behalve wanneer het binnen
een materiaal met een hoge permeabiliteit wordt gehouden. Daarna
komt het probleem dat de flux eigenlijk niet recht evenredig is met de
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verandering in de stroom omdat de relatieve permeabiliteit p.r afneemt
naarmate de fluxdichtheid toeneemt. Desalniettemin is het leerzaam om
een formule te vinden voor een spoel met ijzeren kern in een gesloten
magnetisch netwerk (zie bijvoorbeeld fig 5.4) met de afname dat wel
constant is. In een dergelijke formule kunnen we dan het effect van elke
parameter (vrij te variëren grootheid) zien dat een bijdrage levert in de
waarde van inductie.
Vooronderstel dat een spoel n wikkelingen heeft en dat de stroom gelijk
matig toeneemt van 0 (nul) tot een waarde I in een tijd van t. Dan is de
geïnduceerde e.m.k. e:

I - 0
LI
e = L x ------— volt.
t
t
bij het definiëren van de weber zagen we dat:
e =

doorgesneden flux
per wikkeling:
tijd

4>
e = — voor één wikkeling

n4>
e = — voor n wikkelingen
t
Stellen we de twee formules aan elkaar gelijk:

n4>
t

LI
t

=> L =

n4>

T

Bovendien hadden we al bepaald dat:
4>

nl

47r.n.I./4r.A

rL

ÏFf

waarin de relatieve permeabiliteit van de kern is en f en A zijn afme
tingen. Substitueren we de uitdrukking voor 4> in de formule, dan vin
den we uiteindelijk:

L = — x
I

47T.n.I./4r.A

ÏÖ7?

47rn2^rA
107£
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de inductantie is evenredig met het kwadraat van het aantal wikkelin
gen, met de doorsnede en met de permeabiliteit van de kern; het is om
gekeerd evenredig met de lengte.

VOORBEELD:
Een rechte cylindervormige spoel met luchtkern bestaat uit 5000 wikke
lingen. Zijn diameter is 5 cm, zijn lengte is 50 cm. Hoe groot is ongeveer
de inductantie van deze spoel?
L

= ?

n

= 5000
7T

A
£
M r

L

7

x (5 x 10-2)2 m2

0,5 m

= 1
47rn2/xrA
107 f
1257T2
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47f X 50002 x 1 x 7T x 25 x 10 4
107 x 4 x 0,5

H =

1257T2

10

mH

123,37 mH.

VOORBEELD:
Een stalen ring draagt een spoel van 1000 wikkelingen. De afmetingen
van de ring zijn: gemiddelde straal = 10 cm, doornsnede = 2,5 cm2 (zie
Fig. 5.4). Hoe groot is de inductantie van de spoel als gegeven is dat de
relatieve permeabiliteit gelijk is aan 2000?
L

= ?

n

= 1000

A

= 2,5 x 104 m2

£

= 20?r X 10'2 m

ƒ4.

= 2000

L

47rn2/irA

107£
4x5
~2Ö”
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4tt x 10002 x 2000 x 2,5 x 10~4
107 x 20tt x 10-2

= 1 H

5.3.2 Wederzijdse inductie
Een stroom door een spoel creëert van magnetisch veld die een e.m.k.
induceert niet alleen in die spoel maar ook in een andere spoel die zich in
het veld bevindt. Dit verschijnsel staat bekend onder de naam weder
zijdse inductie, en schematisch wordt het weergegeven als in figuur 5.8
(1). Een stroom in spoel 1 creëert een magnetisch veld die invloed heeft
op deze eerste stroom, maar ook op de stroom in spoel 2. Er wordt een
e.m.k. in spoel 2 geïnduceerd alleen wanneer de stroom in spoel 1 variëert en niet wanneer hij op een constante waarde blijft. De figuur laat
zien wat we meestal een transformator noemen; een transformator
bestaat uit twee of meer spoelen in een gemeenschappelijk magnetisch
netwerk.
Transformatoren zijn makkelijker te herkennen wanneer ze een kern
hebben: een bekende toepassing in electronische apparatuur is het trans
formeren van de netspanning naar een spanningswaarde aangepast aan
transistorschakelingen. In de praktijk ziet een transformator er uit zoals
getekend in figuur 5.8 (2).

SE 3E
Zonder kern (lucht)

Met kern

(1) Algemene symbolen

Kern
van
zacht
ijzer

Fluxroute^

i
i

o—
Spoel 1

Fluxroutes

>

Spoel 2

Spoelen om
gemeenschappelijke kern
Fig. 5.8 Transformatoren.

(2) Constructie

In beide tekeningen veroorzaakt een variërende stroom een variërende
magnetische flux (om de kern) die op de tweede spoel doorwerkt. De
tweede transformator is het meest gangbare type: de magnetische flux
loopt hier langs 2 paden in parallel.
Het is wel duidelijk dat hoe dichter de spoelen bij elkaar staan hoe beter
de koppeling en hoe groter de invloed van één spoel op de andere. Dit
brengt ons naar de definitie van de wederzijdse inductie of coëfficiënt
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van wederzijdse inductie: twee spoelen hebben een wederzijdse inductie
van één henry wanneer een spanning van één volt in de ene spoel wordt
geïnduceerd door een stroom die geleidelijk met één ampère per seconde
varieert in de andere spoel.
Hoe dichter de spoelen gekoppeld zijn (ze kunnen centimeters uit elkaar
liggen of ze kunnen op elkaar gewikkeld zijn) wordt uitgedrukt met de
koppelfactor k. Twee spoelen gekoppeld als in figuur 5.8(1) hebben een
k = 1 wanneer de flux opgewekt door spoel 1 volledig door spoel 2 gaat.
Worden de twee spoelen enkele centimeters van elkaar verwijderd zodat
alleen de helft van de flux spoel 2 snijdt, dan is k = 0,5. In de praktijk
bereikt k nooit de waarde 1 omdat er altijd een gedeelte van de flux ver
strooid raakt.
Transformatoren van het tweede type (fig. 5.8 (2)) kunnen echter een k
hebben van 0,98 of zelfs 0,99.
De flux <ï> en de geïnduceerde e.m.k. e zijn evenredig met het aantal win
dingen: $ en e worden dan vermenigvuldigd met n wanneer het aantal
windingen n bedraagt. Stel dat beide spoelen ieder uit één winding
bestaan en dat ze volledig gekoppeld zijn (k - 1). Een verandering in de
stroom door spoel 1 induceert een e.m.k. e in spoel 2. Wanneer nu het
aantal windingen van de eerste spoel verhoogd wordt tot nj en het aantal
windingen van de tweede spoel tot n2 zal de geïnduceerde e.m.k. de
waarde ntn2 aannemen, dat wil zeggen dat de wederzijdse-inductie M
(henry) is toegenomen met een factor n^; met andere woorden M ::
njn2. In de vorige paragraaf hebben we al gevonden dat Lj :4-n/ en L2
:: n22 zodat LXL2 :: nf n22
of
L2 •* ft 1^2

=> M :: x/T^n
Vullen we ook de koppelfactor k in, dan krijgen we uiteindelijk:

M = k>/LJ^
De belangrijkste toepassing van een transformator is het overbrengen
van vermogen van de primaire naar de secondaire wikkeling. Met een
transformator kunnen twee netwerken magnetisch gekoppeld worden
terwijl ze galvanisch gescheiden blijven (de primaire en secundaire zij
den staan metallisch niet met elkaar in contact). Dit is een zeer prettige
eigenschap die gebruikt wordt voor het scheiden van electronische appa
ratuur (die bijvoorbeeld maar enkele volts nodig heeft) van de 220 V van
het net.
Een andere belangrijke toepassing is het transformeren van spanning,
bijvoorbeeld van 110 of 220 V naar 12 V. Merk op dat we het hier wel
over wisselspanningen hebben (paragraaf 3.7) die we in Boek 2 in meer
detail zullen bestuderen. Een gelijkspanning aangesloten op de ene wik-
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keling van een transformator zal na het inschakelen (enkele millisecon
den) geen enkel effect hebben op de andere wikkeling.
Stel dat de transformator np windingen heeft aan de primaire zijde en n,
windingen aan de secundaire zijde; we zeggen dan dat de transformator
een transformatieverhouding heeft van n,/np. Daar de in elke winding
van de secundaire spoel geïnduceerde spanning gelijk is aan de in elke
winding van de primaire spoel zelfgeïncudeerde spanning (elke winding
ondervindt evenveel invloed van het variërende magnetisch veld) is de
verhouding van de spanningen gelijk aan de verhouding van het aantal
windingen:
n,
np

U,

waar U, en Up de secundaire resp. de primaire spanningen zijn en n, en
np het aantal windingen in de eerste resp. de tweede spoel.
Is U,/Up kleiner dan 1 dan wordt de spanning omlaag getransformeerd;
en andersom, is U,/Up groter dan 1 dan wordt de spanning omhoog ge
transformeerd.
VOORBEELD:

Een transformator wordt gebruikt om de netspanning van 200 V omlaag
te transformeren naar de 10 V die een transistornetwerk nodig heeft. De
primaire spoel bestaat uit 2000 windingen. Hoeveel windingen moeten
er dan in de tweede spoel zijn?

n.

?

np

= 2000

U,

= 10
200

Up

n,
np

U,
Up

10
200

n,
2000

10 X 2000

=> n, =

200 x n,

10 x 2000
= 100 windingen
200
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Deze transformator heeft een transformatieverhouding van n,/np =
100/2000 = 0,05 : 1. Hij transformeert dus omlaag. In de praktijk geeft
men soms de voorkeur aan een verhouding die groter is dan 1. De trans
formatieverhouding wordt dan geïnverteerd vermeld: np/n, = 2000/100
= 20 : 1.
Welke spoel het grootst aantal windingingen heeft blijkt doorgaans uit
de wijze waarop de transformator wordt gebruikt.

5.4 Spoelen en transformatoren in de praktijk

Een recht stuk draad heeft een inductie en deze wordt groter wanneer de
draad gewikkeld wordt. Dan pas herkennen we het als een echte spoel.
Twee of meer magnetisch gekoppelde spoelen vormen samen een trans
formator (zie fig. 5.8 (2)). In figuur 5.9 zijn een spoel en een transfor
mator getekend zoals ze er in de praktijk kunnen uitzien. De eerste is een
eenvoudige variabele radiospoel: het inschroeven van de ijzerpoeder be
vattende schroef verhoogt de inductie door het verkleinen van de reluctantie van het magnetische netwerk. Dergelijke spoelen hebben een in
ductie van enkele microhenry tot enkele millihenry.
Schroefkern

Wikkeling

/

atf
Wikkelinghouder

Wikkelingen

Aansluitklem

(1) Variabele radiospoel

(2) Radio-transformator

Fig. 5.9 Standaard variabele spoel en radio-transformator.

In (2) ziet U een uitvoering van een transformator toegepast in radioontvangers. Deze transformator heeft een luchtkern en een lage koppelfactor.
Vaak worden spoelen en transformatoren gedompeld in epoxyhars om
ze te beschermen tegen vocht en stoten. Is dit het geval dan zijn ze niet
meer herkenbaar: het enige wat te zien is is een rechthoekig blokje van
verhard hars met een aantal uitstekende aansluitdraden of -klemmen.
5.5. Spoelen in serie en parallel
Wanneer meerdere spoelen in één schakeling voorkomen zou men ver
wachten dat er moeilijkheden komen vanwege de invloed van de magne
tische flux van de ene spoel op die van de andere spoel. In het hiernavol
gende wordt dit effect buiten beschouwing gelaten.
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Het zal blijken dat parallel en in serie geschakelde spoelen opgeteld kun
nen worden zoals dat voor weerstanden het geval is.
Serieschakeling:
In beide spoelen Li en L2 van figuur 5.10 (1) verandert de stroom even
snel, namelijk met een snelheid (I2 — IJ/t.
Derhalve, omdat

e = L x

12 ~ li

t

geldt
ei

Li x (I2 ~ 11)
t

en ook
e2

l2 x

11)

(I2

t

De totale e.m.k. wordt dan:
e

(I2 ~ 11)

l-z)

Cj + e2 ~ (1-1

t

totale inductie L = Lj + L2

Op dezelfde manier bewijzen we dat voor meer spoelen geldt:
L — Lt 4- L2

4- L3 4ii

Li

i2

L2

ei
Li

L2

ei

e2

e2

1,

ó

ó

ó

e

ó

t

Totale inductie = L
(1) Serieschakeling

Totale inductie = L
(2) Parallelschakeling

Fig. 5.10 Spoelen in serie in parallel
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Parallelschakeling:
Hier verdeelt de totale stroom zich over de twee spoelen, het bepalen
van de totale inductie wordt iets moeilijker. Nemen we echter aan dat de
stroom oploopt van 0 (nul) naar een waarde I dan worden een aantal
moeilijkheden vermeden.
De stroom I verdeeld zich in een stroom ix en i2 zoals aangegeven in fi
guur 5.10 (2).
In Lx verandert de stroom met een snelheid:

(ii - Q) = y
t

t

en in L2 verandert de stroom met een snelheid

(i2 ~ 0)
t

h
t

Bovendien,
T

ii

T

‘2

en e2 = L2 —
t

ei - Li —■

e2t
en i2 = —
l2

-‘•=ï

Voor de totale schakeling geldt:
LI
,
et
e = —
I =
t
L

Omdat de spoelen parallel zijn geldt:
en it + i2 = I

Cj — e2 — e

Vullen we in de laatste formule alle andere waarden in, dan blijkt
dat:

I = i. + i2

ext
Li

1= *
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+

+

ejt

L2
et

Lz

et
L*

Delen door et levert dat:
1

1

L

ü

+

1
1^2

Op dezelfde manier kunnen we aantonen dat voor drie of meer spoelen
geldt dat:

1
L

1

— +

1

1

-- +
L3

5.6 Toepassingen van magnetische velden
Wanneer een geleider dat deel uitmaakt van een netwerk zich in een
magnetisch veld verplaatst loopt er een stroom doorheen. Omgekeerd is
het ook zo dat een stroomvoerende geleider die zich in een magnetisch
veld bevindt zich, indien hij daartoe de ruimte heeft, zal verplaatsen
door de interactie tussen zijn eigen veld en het magnetische veld. Het
magnetische veld verricht arbeid en op dit principe berust de werking
van de electrische motor.

Een geleider bevindt zich tussen een noord- en een zuidpool zoals sche
matisch weergegeven in figuur 5.11 (1). Bij afwezigheid van stroom
wordt het veld niet verstoord. Echter, bij aanwezigheid van een stroom
zal de cirkelvormige flux reageren met de flux van de magneet. Vallen de
fluxrichtingen samen, dan zullen ze elkaar versterken. Zijn ze in tegen
gestelde richting dan zullen ze elkaar enigszins neutraliseren. De som
van de twee velden is in het yektordiagram in (2) weergegeven. In dit
voorbeeld is duidelijk te zien dat de fluxlijnen onder de geleider samen
geperst zijn terwijl ze boven de geleider veel minder dicht op elkaar zit
ten. Er wordt op de geleider een kracht uitgeoefend die de geleider wil
verplaatsen van het sterke gedeelte van het veld naar het zwakke gedeel
te van het veld, alsof de veldlijnen elastisch waren en zichzelf proberen
recht te trekken.
In het geval van een electrische motor passen we de “Rechter Hand” re
gel toe. De duim, wijsvinger en de middelvinger staan loodrecht op el
kaar zoals de ribben in de kubus van figuur 5.7 en ze wijzen dezelfde
grootheden aan.
De vorige paragraaf ging over het principe van de generator; daar
pasten we de “Linker Hand” regel toe. Voor motoren moeten we nu de
“Rechter Hand” regel toepassen.
Voor de meeste mensen ligt het probleem niet bij het onthouden van de
grootheden die de verschillende vingers voorstellen (namelijk duim =
beweging, wijsvinger = flux, middelvinger = stroom) maar bij het ont
houden van welke hand we moeten gebruiken. Welnu, hier moet U, net
zoals in alle andere exacte wetenschappen, niet ROMMELIG te werk
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gaan en met dit woord hebben we een ezelsbruggetje: haal de klinkers
weg en dan blijft er RMLG over voor “Rechts in Motoren en Links in
Generatoren”.
De bekendste toepassing van het principe van de motor is natuurlijk de
electromotor.
Hierin zijn vaste stroomvoerende draden op een roterende armatuur
aangebracht. Rond deze armatuur bevindt zich een magnetisch veld dat
de draden in beweging dwingt volgens de Rechter Hand regel: de arma
tuur zal dus gaan roteren. Een uitwendige schakelinrichting, de commutator, is op de as van de armatuur aangebracht: deze zorgt ervoor dat de
stroomrichting wordt omgekeerd wanneer de draden onder invloed van
de noordpool naar de zuidpool zijn gedraaid, en andersom. Op deze
manier blijft de armatuur altijd in dezelfde richting draaien.
De motor is meer een onderwerp voor sterkstroom-ingenieurs. In de
electronica is het voor ons belangrijker om te weten hoe het motorprincipe voor stroommetingen toegepast kan worden.
Geleider

Z

N

(1) Geleider in magnetisch veld

Verplaatsing

t
Z

N

4« ?55 I;
O/^

Veld

(2) Gecombineerde velden bij aanwezigheid van stroom

Fig. 5.11 Electromagnetische kracht op een geleider.

5.6.1 Draaispoelmeters
Voor het meten van stromen kan men eenvoudige meters ontwerpen
waarvan de werking op het motorprincipe berust. De waarde van de
stroom wordt aangegeven door de plaats van een wijzer op een schaal.
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Voor andere metingen, zoals het meten van capaciteiten of inducties,
gaat het iets moeilijker; we zullen hier echter niet op ingaan maar ons
beperken tot het verklaren van de werking van een draaispoelmeter.
De draaispoelmeter is tot voor kort het enige instrument geweest om
stromen te meten. Vandaag wordt het in zekere mate vervangen door de
digitale stroommeter die de stroomwaarde met getallen op een display
toont en niet met een, langs een schaal, bewegende wijzer. Het is echter
niet te verwachten dat de draaispoelmeter helemaal zal verdwijnen, bei
de meters hebben namelijk voor- en nadelen.

Magnetische kern

Spiraalveer

Z

N

Flux in
luchtspleet

Stroomrichting

(1)

Schaal

Wijzer

Magnetische kern

Spiraalveer

(2)
Fig. 5.12 Onderdelen van een draaispoelmeter.

Een zij- en een bovenaanzicht van een draaispoelmeter treft U in figuur
5.12 aan. De spoel bestaat uit één winding. N en Z zijn de polen van een
permanente magneet die een magnetisch veld opwekt waarin de spoel
vrij kan draaien om de as AB. Wanneer nu de stroom in de aangegeven
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richting loopt zal de spoel met de klok meedraaien hetgeen men met de
Rechter Hand regel kan nagaan. De roterende spoel neemt de wijzer
mee in zijn rotatie maar ondervindt een weerstand van het tegenmoment
dat de spiraalveer levert. Loopt er op een gegeven ogenblik geen stroom
meer dan zal de spiraalveer de wijzer in zijn rustpositie dwingen. In de
praktijk heeft de draaispoel meerdere windingen; bovendien draait het
om een magnetische kern die de reluctantie van het magnetische netwerk
tot een minimum beperkt (paragraaf 5.2.2) en ervoor zorgt dat de fluxlijnen loodrecht op de spoel blijven. De uitslag van de wijzer van de
draaispoelmeter is recht evenredig met de stroom door de spoel.
Draaispoelmeters die al met 50
de wijzer voluit laten slaan zijn zeker
niet ongebruikelijk.
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Appendix 1

WISKUNDIGE TEKENS

Ieder vak heeft zijn eigen jargon en afkortingen. Het electronica jargon
werd al in de tekst verklaard; sommige wiskundige tekens behoeven wel
licht nog een nadere verklaring.
is gelijk aan
is identiek aan, is per definitie gelijk aan
is ongeveer gelijk aan
*

is ongelijk aan

dus

nadert
is groter dan

<

is kleiner dan

V

vierkants wortel uit

V

n-de wortel uit

Z_

hoek

1

staat loodrecht op

is evenredig met

123

Appendix 2

DECIMALEN

De decimale notatie, dat wil zeggen het tellen in veelvouden van tien is
de basis van de meeste wiskundige stelsels. Een zeer belangrijk aspect
van het tientallig stelsel is dat een cijfer onder andere zijn waarde ont
leent aan zijn plaats in een getal: iedere plaats betekent een ander veel
voud van tien:
aantal
honderd
tallen

aantal
tien
tallen

aantal
een
heden

aantal
honderd
sten

aantal
tienden

4

9

2

De decimale komma komt altijd na de eenheden zodat het hele getal ge
scheiden is van de rest (die kleiner is dan 1)

Wanneer het getal hierboven met tien vermenigvuldigd wordt, worden
de eenheden tientallen, de tientallen honderdtallen, de honderdsten tien
den, enz.:

aantal
duizend
tallen

aantal
honderd
tallen

8

6

aantal
tien
tallen

aantal
een
heden

4

9

I

I

aantal
honderd
sten

aantal
tienden

I

2

O

Het enige dat we in feite hebben gedaan is de komma één plaats naar
rechts verschuiven. Bij een vermenigvuldiging met honderd wordt even
zo de komma twee plaatsen naar rechts verschoven. De komma wordt
dus evenveel plaatsen naar rechts verschoven als er nullen in de verme
nigvuldigingsfactor zijn; een erg makkelijke methode.

(1) 864,92 X 10

= 8649,2

(2) 864,92 x 100 = 86492

Delen we daarentegen een getal door 10, 100, 1000,... dan wordt de
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komma evenveel plaatsen naar links verschoven als er nullen in de deler
zijn.
864,92 : 100 = 8,6492
In (2) is de decimale komma verdwenen: het is gebruikelijk om die weg
te laten wanneer er niets achter komt. Wel moeten we onthouden dat
86492 ook als 86492,000 geschreven mag worden; men mag in feite zo
veel nullen als nodig achter de komma plaatsen omdat het toch niets aan
de waarde van het getal verandert.

Dan is 864,92 x 10000 = 864,9200 x 10000 = 8649200
Bij het delen gebeurt hetzelfde: vóór het getal mogen zoveel nullen als
nodig worden geplaatst:

864,92 : 10000

00864,92 : 10000 = 0,086492

In de electronica gebruiken we vaak, zoals u in de tekst al heeft kunnen
merken, zeer grote of zeer kleine getallen die uit zeer veel nullen
bestaan. Dit is bijzonder onhandig en bovendien vergroot het de kans
op het maken van fouten. Daarom gebruiken we liever de volgende
(makkelijke) wiskundige notatie:
10 x 10 is “10 in het kwadraat’’; dit is gelijk aan 100 en het wordt ge
schreven als 102.
10 x 10 x 10 is “10 tot de derde’’; dit is gelijk aan 1000 en het wordt
geschreven als 103.
10 x 10 x 10 x 10 is “10 tot de vierde’’ ;

10000 = 104.

In deze notatie is 10 de basis en het verhoogde getal heet de exponent.
Voor getallen groter dan 1 geeft de exponent het aantal nullen aan in het
getal. Het schrijven van 10000 als 104 bespaart weinig tijd, maar een ge
tal als 1023 (het aantal electronen in het draadje van paragraaf 1.2) bete
kent wel een duidelijke tijdwinst ten opzichte van het voluit schrijven
van een 1 met 23 nullen.
Een getal als 1023 spreken we uit als “10 tot de macht 23’’ of zelfs “10
tot de 23ste’’. Voor getallen kleiner dan 1 geeft de negatieve exponent
aan op welke plaats na de komma de 1 zich bevindt. Samenvattend:
1000 = 103
100 = 102
10 = 101

1 = 10°
0,1 = 10'1 (10 tot de macht min 1)
1/10
1/100 = 0,01
io-2
1/1000 = 0,001 = io-3

125

Van de ene regel naar de volgende ziet U in de rechter kolom dat het de
len door 10 overeenkomt met de exponent verminderen met 1:
1000
--- = 100
10

of 103 1 = 102;

het vermenigvuldigen met 10 verhoogt de exponent met 1:

0,01 x 10 = 102*1 = 101 = 0,1

Vermenigvuldigen met 100 betekent het verhogen van de exponent met
2, delen door 100 betekent het verlagen van de exponent met 2, enz. Iets
algemener gezegd:
10° x 10* = 10“** en 10“ : 10*

10“**

In de laatste uitdrukking blijkt dat delen door 10* hetzelfde is als verme
nigvuldigen met 10*. We hadden dus ook kunnen schrijven:
10“
— = 10“ x 10 * = 10“ *
10*

met andere woorden, het overhalen van een macht van 10 van de noe
mer naar de teller of andersom, verandert het teken van de exponent:
1

iö*
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10 * en —
10*

10*

Appendix 3

LOGARITMEN

In appendix 2 hebben we de algemene regel voor exponenten geleerd na
melijk dat

10“ x 10* 10“**
en
10“ : 10* = 10“*

De vermenigvuldiging of de deling in de linker helft van de vergelijking
komt overeen met een optel- of aftreksom in het rechter lid van de ver
gelijking. Met grote getallen is het moeilijker vermenigvuldigen en delen
dan optellen en aftrekken, een systeem dat de eerste twee operaties ver
taalt in de laatste twee zou dan ook bijzonder handig zijn. Er bestaat een
dergelijk systeem: logaritmen, en logaritmetabellen zijn voldoende
nauwkeurig voor de meeste berekeningen die in de electronica voorko
men.
In bovenstaande formules is het getal 10 de basis en a en b zijn exponen
ten. Als basis kan men natuurlijk een ander getal dan 10 kiezen, maar
dit getal blijkt veel voordelen te bieden in de praktijk. Logaritmen met
basis 10 staan bekend als gewone logaritmen. In appendix 2 hebben we
geschreven kunnen worden
gezien dat de getallen 1, 10, 100, 1000
Welnu, de gewone logaritme is eenvoudigweg
als 10°, 101, 102, 103,
de exponent van 10:

de
de
de
de

logaritme
logaritme
logaritme
logaritme

van
1
van
10
van 100
van 1000

is
is
is
is

0
1
2
3

en

de logaritme van 0,1 is - 1
de logaritme van 0,01 is -2
Nu moeten we nog de logaritmen vinden van alle tussenliggende waar-
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den. Deze zijn in logaritmetabellen (het woord “gewone” wordt meestal
achterwege gelaten) opgenomen. Bijvoorbeeld:
de logaritme van 2 is 0,30103, hetgeen betekent dat 10° 30103 = 2;
de logaritme van 9 is 0,95424, hetgeen betekent dat 10° 95424

9;

de tabellen geven ook logaritmen van getallen met 3 decimalen: zo is bij
voorbeeld de logaritme van 5,647 gelijk aan 0,75182, hetgeen betekent
dat 10° 75182 = 5,647.

De logaritmetabellen geven eigenlijk alleen de logaritmen van getalen
tussen 1 en 9,999; echter, de komma wordt niet geschreven. De opgeno
men logaritmewaarden zijn alleen dat deel dat achter de komma van de
logaritme staat: de mantisse. Het deel dat vóór de komma staat noemen
we de karakteristiek van de logaritme. Om er nu achter te komen wat de
logaritme is van een getal groter dan 10 bedenken we dat we het kunnen
schrijven als een product van een getal kleiner dan 10 en een gehele
macht van 10 (een 10 met een geheel getal als exponent):

56,47 = 5,647 x 101
5647 = 5,647 x 103
De logaritme van 5,647 (of log 5,647) kunnen we in de tabel aflezen, na
melijk 0,75182, hetgeen, zoals we eerder zagen, betekent dat 10° 75182 =
5,647.

Om nu de logaritme van 56,47 te bepalen gaan we als volgt te werk:
log 56,47 = log (5,647 x 101)
= log (100-75182 X 101)

In het begin van deze appendix hebben we gezien dat bij een product van
twee machten van 10 de exponenten bij elkaar opgeteld mogen worden,
derhalve:
log 56,47 = log (10°-75182 x 101)
= log (10°-75182+1)
= log (101-75182)
De laatste stap is het toepassen van de definitie van de logaritme, name
lijk dat deze gelijk is aan de exponent van 10:

log 56,47 = log 101-75182
= 1,75182
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Op dezelfde manier kunnen we bijvoorbeeld de logaritmen bepalen van
5647:

log 5647 =
=
=
=
=

log (5,647 x 103)
log (10° 75182 x 103)
log (1O°-75182*3)
log 103 75182
3,75182

Zo kunnen we zien dat het splitsen van de logaritme in mantisse en ka
rakteristiek zeer handig is: tabellen kunnen nu vrij kort gehouden wor
den, terwijl de berekeningen niet moeilijker zijn gemaakt. Alleen de ka
rakteristiek van de logaritme verandert:
log 5,647 = 0,75182
log 56,47 = 1,75182
log 5647 = 3,75182

Om er zeker van te zijn dat men de goede waarde van de karakteristiek
invult kan het handig zijn om de logaritme van gehele machten van 10
tussen voorgaand rijtje te voegen:
log 1
log 5,647
log 10
log 56,47
log 100
log 564,7
enz.

=0
= 0,75182
= 1
= 1,75182
= 2
= 2,75182

VOORBEELD:
Bepaal de logaritmen van de volgende getallen:
(1) 8042 (3,90536)
(2) 26
(1,41497)
(3) 26,2 (1,41830)

(4) 562,8 (2,75035)
(5) 7189 (4,85667)
Dit is allemaal redelijk eenvoudig. We komen nu op een punt waar nog
al wat studenten moeite mee hebben, namelijk het bepalen van de loga
ritme van een getal kleiner dan 1. In beginsel gaan we op dezelfde wijze
te werk: bovenstaande regels zeggen dat het delen door 10, 100, 1000,
de exponent verlaagt met 1, 2, 3,
zodat:

log 5,647 = 0,75182
log 0,5647 = 0,75182 - 1
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en dit zou dan gelijk zijn aan -0,24818. Dit klopt maar dit zou het no
dig maken om ook tabellen te maken voor de logaritmen van getallen
kleiner dan 1 vanwege de negatieve waarden.
Hieruit blijkt alweer het nut van het splitsen van een logaritme in man
tisse en karakteristiek. We houden dezelfde (positieve) mantisse en laten
de karakteristiek een waarde aannemen die negatief, nul of positief kan
zijn. Om in het rekenwerk verwarring te voorkomen tussen een negatie
ve karakteristiek en een netagieve logaritme plaatsen we het min-teken
niet vóór maar boven de karakteristiek. Zo is dan:

log 0,5647
= 1,75182
log 0,05647 = 2,75182
log 0,005647 = 3,75182

In dit rijtje kunnen we natuurlijk ook de logaritmen van gehele negatie
ve machten van 10 tussenvoegen. Ook kan men hiervoor tabel A3.1 (1)
gebruiken: deze formuleert de regels voor het bepalen van de karakte
ristiek. De mantisse wordt in de tabellen afgelezen.

VOORBEELD:
Bepaal de logaritmen van de volgende getallen:

(1)
(2)
(3)
(4)

3
300
0,3
0,0003

(0,47712)
(2.47712)
(1.47712)
(4.47712)

Stel nu dat we de logaritme willen bepalen van een getal met meer deci
malen dan in de tabellen vermeld staan. Hoe groot is bijvoorbeeld de lo
garitme van 3,2886? We kunnen aflezen dat:
log 3,288 = 0,51693
log 3,289 = 0,51706
De gezochte logaritme moet dan tussen deze twee waarden liggen.
Naast de tabellen zijn ook andere kleine tabelletjes opgenomen. Zoek
het tabelletje op voor het verschil tussen de laatste decimalen van de lo
garitmen (hier is dan 51706 — 51693 = 13) en lees het getal af dat over
eenkomt met de laatste decimaal van het getal waarvan men de logarit
me zoekt (hier is dat 6): dat is dan gelijk aan 7,8. De gezochte logaritme
is dus:

0,51693
7,8
0,517008
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A3.1 Vermenigvuldigen

Om twee getallen met elkaar te vermenigvuldigen telt men hun logarit
men bij elkaar en dit is gelijk aan de logaritme van het product. Het ge
tal dat met deze logaritme overeenkomt, de antilogaritme, is dan het ge
zochte product.
Antilogaritmen worden meestal in een tweede tabel opgenomen hoewel
het niet nodig is: we kunnen net zo gemakkelijk de logaritmetabel door
zoeken en het corresponderende getal noteren.
Tabel A3.1 Regels voor karakteristieken van logaritmen

(1) Van getal naar logaritme

getal

karakteristiek

groter dan 1

positief; waarde gelijk aan aantal cijfersvoor de komma min 1.

kleiner dan 1

negatief; waarde gelijk aan de plaats van
de eerste decimaal ongelijk aan nul na
de komma.

(2) Van logaritme naar getal

karakteristiek

getal

positief of nul

aantal cijfers voor de komma gelijk aan
karakteristiek + 1.

negatief

aantal nullen na de komma gelijk aan
karakteristiek - 1.

Ter controle kan men altijd een bekend product berekenen m.b.v. loga
ritmen, bijvoorbeeld 9 X 4:

log 9
= 0,9542
log 4
= 0,6021
log (9 x 4)= 1,5563
antilog 0,5563 = 3,599
Het aantal cijfers links van de komma bepaalt men m.b.v. tabel A3.1:
bij een karakteristiek gelijk aan 1 zijn er twee cijfers voor de komma.
Derhalve:

9x4 = antilog 1.5563

35,99
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hoewel het antwoord 36 is. We zien dat er een zekere onnauwkeurigheid
in de uitkomst is (een tabel met logaritmen in 7 cijfers geeft als bijna
correct antwoord 36,00020).

In het volgende voorbeeld komt het voordeel van logaritmen iets meer
naar voren.

VOORBEELD:
Bepaal 8,624 x 0,02853 x 26,42

log 8,624
= 0,9357
log 0,02853 = 2,4553
log 26,42
= 1,4219 +
0,8129
De som van de drie mantissen is gelijk aan 0,8129. De 1 voor de komma
wordt bij de karakteristieken opgeteld en het totaal hiervan is dan 0 (niet
vergeten dat log 0,02853 = — 2 + 0,4553). De tabel vermeldt dat anti
log 0,8129 = 6,500 en m.b.v. tabel A3.1 (2) bepalen we de plaats van de
komma zodat het uiteindelijke resultaat 6,500 is.

A3.2 Delen

Om een getal door een ander te delen bepaalt men het verschil tussen de
logaritmen. Bereken bijvoorbeeld 39 : 13
log 39
log 13
log 39/13

= 1,5911
= 1,1139
= 0,4772

antilog 0,4772

3,0 en dit antwoord is exact.

VOORBEELD:
Deel 0,862 door 0,03142

log 0,862
= 1,9355
log 0,03142 = 2,4972
log van
= 1,4383
quotiënt

Opletten dat (-1) - (-2) =-1+2=1 (A4.1.4)
antilog 1,4383 = 27,44
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VOORBEELD:
In paragraaf 3.4.2 werd berekend dat

19,635 x 0,0008781

106

= 0,01724 x 10'6

Controleer deze uitkomst met behulp van logaritmen.

log
log
log
log
log

19,635
0,0008781
teller
106
quotiënt

quotiënt

= 1,2931
= 4,9435 +
2,2355
= _6
= 8,2366

antilog 8,2366 = 1,724 x 10 8

Merk op hoe makkelijk machten van 10 in de betekeningen meegeno
men worden.

De logaritme (8,2366) wordt in twee stukken gesplitst: + 0,2366 en - 8.
Zoek de antilogaritme op en bepaal de plaats van de komma: het gege
ven quotiënt is gelijk aan 1,724 x 10 8 of 0,01724 x 10’6
A3.3 Machten en wortels

Om een macht van een getal te berekenen vermenigvuldigt men zijn lo
garitme met de exponent om de logaritme van het gevraagde te verkrij
gen.
Om de wortel uit een getal te berekenen deelt men zijn logaritme door de
exponent om de logaritme van het gevraagde te verkrijgen. Bereken bij
voorbeeld 23.
log 2 = 0,3010
log 22 = 03010 x 3
0,9030
7,998 hetgeen bijna gelijk is aan 8.
antilog 0,9030

VOORBEELD:
Bereken 0,084315

log 0,08431 = 2,9259
log 0,084315 =2,9259 x 5
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Hier moeten we er rekening mee houden dat de mantisse positief is ter
wijl de karakteristiek negatief is. We zullen ze dan ook afzonderlijk met
5 vermenigvuldigen.
0,9259 x 5

4,6295 = 4 + 0,6295

waarin we een karakteristiek van 4 hebben. Bovendien:

-2x5= -10
karakteristieken optellen levert:
4 - 10 = -6
Combineren met de mantisse levert 6,6295 en antilog 6,6295
0,000004261 = 4,261 x 10 6.

VOORBEELD:
Bereken ^0,4321

log 0,4321
log ^0,4321

= 1,6356
= 1,6356
3

Ook hier zullen we de karakteristiek en de mantisse afzonderlijk behan
delen. De karakteristiek is altijd een geheel getal en opdat het zo blijft
bewerken we de logaritme als volgt:

1,6356 =- 1 4- 0,6356 =-3 4- 2,6356
We hebben dus de karakteristiek verhoogd opdat het exact deelbaar
wordt door 3. Hiervoor was het nodig om 2 van de karakteristiek af te
trekken; we moeten dan de mantisse met 2 verhogen om de waarde van
de logaritme niet aan te tasten. Nu is het mogelijk om de berekening ver
der uit te voeren:

-3 4- 2,6356
3

- 1 4- 0,8785 = 1,8785

antilog 1,8785 = 0,7560

^0,4321 = 0,7560
Dit resultaat hadden we ook op een andere manier kunnen bereiken. We
transformeren de logaritme met negatieve karakteristiek in een negatie
ve logaritme, delen dit door 3 en transformeren het resultaat van de de-
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ling weer terug in logaritmische vorm. Dan is het mogelijk om de antilogaritme in een tabel af te lezen. Ter illustratie wordt bovenstaand voor
beeld op deze manier uitgerekend:

(1) log 0,4321
(2)

1,6356 = -14- 0,6356 = -0,3644

-0,3644
= -0,1215
3

(3) -0,1215 =-l+ 0,8785 = 1,8785
(4) antilog 1,8785

0,7560
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Appendix 4

WISKUNDE

A4.1 Rekenkunde: Herhalingen
A4.1.1 Breuken
De “teller” boven de streep, de “noemer” onder de streep. Een breuk
verandert niet wanneer teller en noemer door hetzelfde getal worden ge
deeld of met hetzelfde getal worden vermenigvuldigd:
8
8 : 4
— is gelijk aan
12 : 4

2
3

wat we met doorstrepen doen:
2
8
2
12
3
8
8x5
evenzo, — is gelijk aan
12
12 x 5

T

40
60

Het is niet toegestaan om een getal in de teller en de noemer bij te tellen
of af te trekken.
8-5
8
8 + 5
— is niet gelijk aan
of--------12 + 5
12-5

Om door een breuk te delen vermenigvuldigt men met de inverse van de
breuk:
5
12

2

?

2

5
— x
12
2

15
24

5x3
12 X 2

en
8 X 12
„ 5
«
12
8 : — = 8 x — =
12
5
5
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5

A4.1.2 Exponenten
Een getal vermenigvuldigt met zichzelf heet gekwadrateerd of verheven
tot de macht 2:
X . X = X2.

Het getal 2 heet de exponent.
Evenzo:

x . x . x = x3 (x tot de macht drie);
x . x . x . x = x4 (x tot de macht vier).

De tweede, derde, vierde
machts wortel van een getal is een getal dat
twee, drie, vier
keer met zichzelf vermenigvuldigd het oorspronke
lijke getal oplevert. De tweede machts wortel wordt geschreven als Vx en
Vx . Vx = x. De derde machts wortel wordt geschreven als Vx en Vx .
Vx . Vx = x. Evenzo
t/x . Vx . Vx . Vx = X.

Deze wortels kunnen ook als machten met een breuk als exponent geno
teerd worden:

Vx = x1/2 ; Vx

X 1/3

; »Vx = xlz14

Netatieve exponenten:
Een getal verheven tot een negatieve macht is gelijk aan 1 gedeeld door
dat getal verheven tot een positieve macht:

x-2 = — = 1 : x2 ;
X2

x2 =

1

F2

= 1 : x'2

Delen kan dus vertaald worden in vermenigvuldigen door het verande
ren van het teken van de exponent:
y
X3

= yx-3 of y : x3

y • x

en

y_
x-3

yx3 of y : x

= y. x3.
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Regels voor het vermenigvuldigen met exponenten:

(1) wanneer machten van hetzelfde getal met elkaar worden vermenig
vuldigd worden de exponenten bij elkaar opgeteld:
x2.x3 = (x.x).(x.x.x) = x2*3 = x5;
Xl/2

.x1'2

_ xl/2*l/2

x1/2 .X1'2

= x1 = x (hetgeen ook bewijst dat yjx.yjx = x);

xo

xi/2-i/2

j (hetgeen ook bewijst dat yjx/y/x = 1).

Merk op dat een getal tot de macht 0 gelijk is aan 1.

(2) wanneer machten van hetzelfde getal op elkaar worden gedeeld
wordt de exponent van de noemer afgetrokken van de exponent van
de teller:
x . x . x
x3 : x2 =
= x3-2 = x1 = x;
x . x

x2 : x3 =
x1'2 : x1/4

X . X

=

X2’3

= x1 = 1/x;

X . X . X
xl/2-l/4

1/4

= Vx

Regel (2) is natuurlijk hetzelfde als regel (1) aangepast aan negatie
ve exponenten. Zo is bijvoorbeeld x3 : x2 gelijk aan x3 . x*2 = x3*('2)
= x.
(3) Een product van een aantal getallen kan tot een macht worden ver
heven door elk getal tot die macht te verheffen:
(x . y . z)3 = x3 . y3 . z3;

(x . y . z)m = xm . y

. zm.

(4) Een macht van een macht werkt men uit door de exponenten met el
kaar te vermenigvuldigen:
(x2)3 = x2 . x2 . x2 = (x.x) . (x.x) . (x.x) = x2x3 = x6;

(>/x)4 = Vx . Vx . Vx . Vx . = x2
of, met breuk-exponenten:

(Vx)4 = (x1/2)4 = x1'24 = x2.
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Machten en wortels van breuken:
de exponent geldt voor de noemer en de teller
7rd2

4

3

of, met breuk-exponenten:
x1'2

X^2

£1/2

3

A4.1.3 Inversen
De inverse van een getal is een getal dat, vermenigvuldigd met het eerste,
de waarde 1 oplevert. De inverse van een getal is dus gelijk aan 1 gedeeld
door dat getal. De inverse van 8 is 1/8 zodat 8 x 1/8 = 1; de inverse
van 0,1 is 1/0,1 = 10.
A4.1.4 Plus en min
Positieve getallen worden aangegeven met + , negatieve getallen met — .

8 + 5 = 13
8 + (-5) = 8-5

5 - 8

3

-3

5 - (-8) = 5 + 8

13

8 x 5 = 40
-8x5= -40
8 x -5 = -40
40
-8 X -5

-8

T

8
= -1,6
~5

-8
= 1,6
~5

een getal zonder teken is positief,
een + buiten de haakjes laat de te
kens binnen de haakjes ongewijzigd
wanneer deze verwijderd worden,
een som van een kleine positieve en
een grotere negatieve waarde is gelijk
aan het verschil met een — van de
grote en de kleine waarde.
een - teken buiten de haakjes veran
dert de tekens binnen de haakjes,
plus maal plus is plus (+.+ = +).

plus maal min is min (+.- = —).
min maal min is plus (-.— = +).
8
x
~5
-_8
x
-5

-1
~1

-1
~1

-8

T

£
?
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A4.1.5 Percentages
Percent komt van het Latijns “per centum”: “per elk honderdtal” en
zo worden percentages ook gebruikt. In plaats van breuken uit te druk
ken met verschillende noemers zodat we ze moeilijk kunnen vergelijken
(3/7 is exact gelijk aan 39/91 hoewel dat niet gelijk te zien is) schrijven
we ze met 100 als noemer, noemen het percent en schrijven het als %.
Zo kunnen de breuken 3/7 en 39/91 beide geschreven worden als
42,86% omdat beide breuken gelijk zijn aan 42,86/100. Het vertalen
van deze laatste breuk naar een percentage gebeurt door deze breuk met
100 te vermenigvuldigen. Om een percentage terug te brengen naar een
breuk wordt hij gedeeld door 100. Hieronder volgen een aantal voor
beelden:

(1) Wat is 30% van 1 meter?
30% van 1 meter = 30% van 100 cm
30
= ---- x 100
30 cm.
100

(2) Een spanning varieert in het gebied 6 V ± 25%. Hoe groot zijn het
minimum en het maximum?
25
25% van 6 V =----- x 6
1,5 V
100
minimum spanning = 6 - 1,5 = 4,5 V
maximum spanning = 6 4- 1,5 = 7,5 V

(3) Het voltage van een 12 volt auto-accu varieert in de praktijk tussen
de 10,8 V (ongeladen toestand) en de 14 V (geladen toestand). Druk
deze variaties uit in percentages van de nominale waarde.
negatieve variatie: 10,8 - 12 = - 1,2 V
2 V
positieve variatie: 14 - 12 =
— 1,2
x 100 = - 10%
negatieve variatie in percenten =
12

positieve variatie in percenten

= — X 100 = 4- 16,67%
12

(4) Een weerstand van 330 ohm heeft een tolerantie van ± 20%.
Hoe groot zijn de minimale en maximale waarden?
20
20% van 330 ohm = ---- x 330 = 66 ohm
100
minimum = 330 - 66 = 264 ohm
maximum = 330 4- 66 = 396 ohm
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A4.2 Eenvoudige vergelijkingen
Veel wiskunde draait om het gelijk-teken ( = ), door het woordenboek
gedefinieerd als “hetzelfde in aantal, grootte, waarde,...’’. Wiskundige
vergelijkingen bestaan uit twee gedeelten (het linker lid en het rechter
lid) gescheiden door een gelijk-teken. Wanneer een vergelijking is op
gesteld mogen alle operaties op beide leden van de vergelijking worden
uitgevoerd zolang de gelijkheid geldig blijft. Andere operaties mogen
niet worden uitgevoerd, tenzij het gelijk-teken vervangen wordt, bij
voorbeeld door ~ (ongeveer gelijk aan) of door
(ongelijk aan).

Toegestane operaties zijn:
beide leden vermenigvuldigen met hetzelfde getal;
beide leden delen door hetzelfde getal;
hetzelfde getal optellen bij beide leden;
hetzelfde getal aftrekken van beide leden;
beide leden kwadrateren;
de wortel trekken uit beide leden.

De Wet van Ohm is een eenvoudige vergelijking (zie paragraaf 3.1):
U
R

I

(1)

I is de stroom door een netwerk, U de spanning over het netwerk en R de
weerstand van het netwerk. Om U te bepalen als functie van I en R wor
den beide leden met R vermenigvuldigd:
U
I x R = — x R
R
R wegstrepen in de noemer en de teller van het rechter lid:
I x R = U
of I . R = U
of
IR = U

(2)

Om R te bepalen als functie van I en U deelt men het linker en rechter lid
van (2) door I:

U
R

IR
— = R
I

R

U

T

kruiselings vermenigvuldigen:
wanneer geldt dat:

a
"b

c
= ~d
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mogen we kruiselings vermenigvuldigen aldus:
a

c

ïï

ïï

zodat ad = bc.
Hetzelfde resultaat bereiken we op een iets snellere manier door beide
leden met bd te vermenigvuldigen:
a

c

abd

cbd

V

~cT

ïï

ad

cb

Ook mogen we in beide leden de noemer met de teller verwisselen:

b
a

d
c

A4.2.1 Haakjes
Een factor buiten haakjes vermenigvuldigd elk getal binnen die haakjes
wanneer deze verwijderd worden:
7(6a + 2b) = 7 . 6a + 7 . 2b = 42a + 14b
Wanneer de factor ook een uitdrukking tussen haakjes is worden de ge
tallen binnen de tweede haakjes met elke term van de factor vermenig
vuldigd:
(a 4- b)(c + d)
(a - b)(c + d)

a(c 4- d) 4- b(c 4- d)
a(c 4- d) — b(c 4- d)

ac 4- ad 4- bc 4- bd;
ac 4- ad - bc - bd.

Onderstaande zijn vaakvoorkomende uitdrukkingen:
(a + b)2 = (a 4- b)(a 4- b) = a(a + b) + b(a + b)
= a2 + ab + ba + b2 = a2 + 2ab 4- b2
(a - b)2 = (a - b)(a - b) = a(a - b) - b(a - b)
= a2 — ab — ba 4- b2 = a2 — 2ab 4- b2

(a 4- b)(a - b) = a(a - b) 4- b(a - b)
= a2 - ab 4- ba - b2 = a2 - b2

Omgekeerd, een gemeenschappelijke factor mag buiten haakjes worden
gezet: de uitdrukking (6a2 + 2ab) heeft 2a als gemeenschappelijke fac
tor omdat 6a2/2a = 3a en 2ab/2a = b, hij mag dan worden geschreven
als 2a(3a + b).

142

A4.2.2 Het teken ::
Dit is de afkorting van “is evenredig met’’ of “varieert als”. We weten
bijvoorbeeld dat het gewicht van een krant evenredig is met het aantal
bladzijden (n): immers, als één bladzijde een gewicht g heeft, dan heb
ben twee bladzijden een gewicht 2g, enz. Ook kan het zijn dat de tijd t
nodig voor het lezen evenredig is met het aantal bladzijden. Voor deze
krant geldt dus dat:

g :: n

t :: n

en

Dit zijn geen wiskundige vergelijkingen omdat we geen informatie heb
ben omtrent de feitelijke gewichten, tijden of aantal bladzijden. Wan
neer echter één van deze verbanden wel bekend is kan een vergelijking
worden opgesteld. Veronderstel dat 10 bladzijden 50 gram wegen en in 1
uur kunnen worden gelezen; dit zijn gegevens die ons in staat stellen an
dere grootheden te berekenen, bijvoorbeeld het gewicht g2 en de leestijd
t2 voor 80 bladzijden (n2). Immers:
gi

Hl

g2

n2

2i

en
t2

n2

In deze vergelijkingen zijn g1? nj en tj bekend; door substitutie kunnen
g2 en t2 worden berekend:

50

10

g2

80

en

60

t2

10
80

(t in minuten)

kruiselings vermenigvuldigen:
en

400 g
10g2 = 50 x 80 => g2
t2 = 480 min.
10t2 = 60 x 80

8 uur

Wanneer één grootheid x omgekeerd evenredig is met een andere groot
heid y, dan schrijven we in formule-vorm:

x ::
of

1

y
1
y ”

X

en de vergelijking luidt:
X1

*2

y2
yi

Ook hier kan één van de grootheden worden berekend wanneer de ande
re drie bekend zijn.
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Wanneer één grootheid x recht evenredig is met een tweede, y, en een
derde, z, dan luidt de vergelijking:
Xj

YiZi

x2

y2z2

Is x recht evenredig met y en omgekeerd evenredig met z, dan luidt de
vergelijking:
X1

Y1Z2

x2

y2zi

Gebruik van een constante k:
Zodra het verband tussen twee grootheden, bijvoorbeeld g en n, bekend
is is het mogelijk om het :: teken te vervangen door het = teken door
een factor k in te voeren.
Stel dat 10 bladzijden 50 g wegen, dan weegt 1 bladzijde 50/10 = 5 g en
hiermee hebben we k berekend: k = 5 g/bladzijde.

Gegeven is dat g :: n
g = kn

Met kn

5 wordt deze vergelijking:

g = 5n
waarin g in gram wordt uitgedrukt. Nu is het mogelijk om g2 uit te reke
nen:

g2 = 5n2 = 5 x 80 = 400 g.
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Appendix 5

MEETKUNDE
Naast rekenkunde is meetkunde waarschijnlijk het meest gebruikte on
derdeel van wiskunde in het dagelijkse leven. Vroeger was meetkunde de
wetenschap van het meten van de aarde, tegenwoordig omvat het allerlei
soorten twee-dimensionale (rechthoeken, cirkels, hoeken, enz) en drie
dimensionale metingen (kubussen, bollen, enz.). In de electronica hoe
ven we voorlopig alleen het volume van een cilinder te kunnen bereke
nen omdat een electrische draad in feite cilindervormig is. De eerste stap
hiertoe is het bestuderen van de cirkel.
A5.1 De cirkel

Een lijnstuk OR (zie fig. A5.1 (1)) wordt om een denkbeeldige as door 0
gedraaid. Na een kwart slag (2) is de lijn 90 graden gedraaid. De hoek
tussen de begin positie en de positie na een kwart slag draaien heet een
rechte hoek: OR en ORj vormen zogezegd een rechte hoek. Merk op dat
OR tegen de klok gedraaid is; in de electronica is dit gebruikelijk, deze
richting noemen we ook positief.
Straal

R>

90°
0

R

0

(1)

/
R

(2)

/

/

r2

U

180°

\\ Diameter
o
(3)

R

Omtrek

V d

(4)

Fig. A5.1 De Cirkel.

Draaien we OR nog een kwart slag dan komen we terecht in de stand
OR2 (3): het punt R heeft nu een halve cirkel getekend. Draaien we OR
nog eens met 180° dan heeft het punt R een complete cirkel getekend,
het lijnstuk OR is in totaal 360° gedraaid. Graden zijn onderverdeeld in
60 minuten (60’). Omdat dit zestigtallig stelsel zo oud en zo ingeburgerd
is geraakt zal het niet gestandaardiseerd worden naar het decimale (of
tientallig) stelsel, evenmin als er plannen zijn om het tijdstysteem (da
gen, uren, minuten, seconden) te decimaliseren.
Fig. A5.1 (4) geeft de complete rotatiecirkel weer wanneer een lijnstuk
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OR om het punt 0 draait. OR heet de straal r en iedere lijn door het mid
delpunt 0 heet de diameter d van de cirkel. Het is duidelijk dat d = 2r.
Voor iedere cirkel staat de lengte van de omtrek (bedenk u het snijden en
het uitrollen van de cirkel) tot de diameter als een vaste verhouding
voorgesteld met de Griekse letter tt (pi). Met andere woorden, de omtrek
van de cirkel is gelijk aan % x d. Het getal -tt is in feite een beetje lastig
omdat het niet exact in gehele getallen kan worden uitgedrukt. We zul
len dus per geval moeten nagaan wat de gewenst nauwkeurigheid is. In 9
decimalen is tt gelijk aan 3,141592654, echter in de praktijk blijkt 3,142
voldoende nauwkeurig te zijn. Hieronder volgen nog een aantal nuttige
getallen gebaseerd op tt:
7F

1/tt
x/tt
TT2

lOg TT

=
=
=
=
=

3,14159
0,31831
1,77245
9,86960
0,4971 (A3)

en 7r kan met de volgende breuken worden benaderd:

22
7

3,14286

355
-- = 3,14159292
113
Deze laatste breuk is doorgaans voldoende nauwkeurig voor de
meeste toepassingen.
A5.2 Oppervlakten

Een oppervlak is 1 vierkante meter (1 m2) groot wanneer het overeen
komt met een vierkant met een zijde van 1 m.
De oppervlakte van een rechthoek (een figuur met 4 zijden die elkaar
met een recht hoek kruisen) wordt gegeven door:
lengte x breedte.
Een vierkant is een rechthoek met 4 even lange zijden.
De oppervlakte van een cirkel is gelijk aan 7rr2 (r is de straal van de cir
kel) of ?rd2/4 omdat d = 2r => r = d/2.

VOORBEELD:

Een munt van 2 millimeter dik heeft een diameter van 3 cm. Hoe groot is
de totale oppervlakte van de munt? (1 cm = 10 mm, zie appendix 6).
De totale oppervlakte bestaat uit twee cirkelvormige zijden (met diame
ter 3 cm) en een rechthoekige strip (de rand) van 2 mm breed. De lengte
van de strip is gelijk aan de omtrek van de cirkels.

146

d = 3 cm
r = 1,5 cm
oppervlakte van één zijde
oppervlakte van twee zijden

omtrek

=
=
=
=
=

7rr2
3,142 x 1,52
7,0695 cm2
2 x 7,0795
14,139 cm2

= 7rd

= 3,142 X 3
= 9,426 cm

oppervlakte van de rand

totale oppervlakte

=
=
=
=

9,426 x 0,2
1,885 cm2
14,139 + 1,885
16,024 cm2

Voor het gemak hadden we tt buiten haakjes kunnen zetten omdat het in
beide berekeningen voorkomt:
oppervlakte van beide zijden
oppervlakte van de rand
totale oppervlakte

=
=
=
=
=
=

7T X 2 x 1,52
7r x 3 x 0,2
7T ((2 x 1,52) + (3 x 0,2))
7r (4,5 + 0,6)
3,142 x 5,1
16,024 cm2

A5.2.1 Oppervlakte van een doorsnede
Deze uitdrukking komt vaak voor in het ingenieursvak. Een doorsnede,
het woord zegt het al, is het oppervlak dat te zien is na een denkbeeldige
snede door het voorwerp, meestal loodrecht op de lengte richting. In de
praktijk zijn we meestal alleen geïnteresseerd in rechthoekige of cirkel
vormige doorsneden; hiervan hebben we in de vorige paragraaf de op
pervlakten berekend.

2 mm

Munt

3 cm
------ Rand,

7r x 3 cm

Fig. A5.2 Oppervlakte van een munt.
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A5.3 Lichamen

De studie van lichamen brengt ons naar het drie-dimensionale. De in
houd van een lichaam is gelijk aan 1 kubieke meter (1 m3) wanneer het
even groot is als de inhoud van een kubus met ribben van 1 m.

Een recht prisma is een lichaam met loodrechte of evenwijdige recht
hoekige zijden zoals in figuur A5.3. De inhoud hiervan is gelijk aan het
product lengte x breedte x hoogte, of basisoppervlakte x hoogte. Het
maakt natuurlijk niets uit welke zijde men als basis kiest.
Straal r

0J

o>

g)

o

X

g.

o

X

^6

Basis

Recht prisma

Cilinder

Fig. A5.3 De rechte prisma en de cilinder

De inhoud van een cilinder wordt ook met de formule basisoppervlakte
x hoogte berekend. Echter, hier is de basis een cirkel zodat:

cilinder inhoud = basis-oppervlake x hoogte
= 7rr2h

De inhoud van een draad is derhalve:
doorsnede x lengte.
VOORBEELD:

Van een koperdraad is gegeven dat de diameter gelijk is aan 4 mm; de
draad is 10 m lang. Hoe groot is de doorsnede van deze draad? Als ver
der gegeven is dat koper 8,89 gram per kubieke centimeter (9/cm3)
weegt, bereken dan het gewicht van deze draad.
d = 4 mm
r = 2 mm

doorsnede = irr2 = ir x 22 = 3,142 x 4
= 12,57 mm2 of 0,1257 cm2
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(Merk op dat 10 mm = 1 cm, dus 10 x 10 mm2 = 1 cm2.
Zie ook hieronder.)

inhoud = doorsnede x lengte
= 0,1257 x 1000 = 125,7 cm3

gewicht = 125,7 x 8,89 = 1117 g = 1,117 kg

Het omzetten van eenheden:
Bij het omzetten van oppervlakte-eenheden wordt de lineaire omzettingsfactor gekwadrateerd (A4.1.2) en bij het omzetten van volumeeenheden wordt de omzettingsfactor tot de derde macht verheven.

Bijvoorbeeld:
Lineaire omzettingsfactor
Oppervlakte omzettingsfactor
Volume omzettingsfactor

: 1000 mm = 1 m
: 10002 mm2 == 1 m
m2
: 10003 mm3 = 1 m3

In bovenstaand voorbeeld zagen we dat 10 mm = 1 cm
100 mm2 = 1 cm2 en 1000 mm3 = 1 cm3.
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Appendix 6

VEELVOUDEN EN DELEN VAN EENHEDEN
Een van de vele voordelen van het decimaal stelsel is dat, ongeacht de
“eenheid” (een lengte van 1 m, een gewicht van 1 g), alle kleinere en
grotere hoeveelheden met dezelfde reeks voorvoegsels aangeduid wor
den. Dit geldt ook in de electronica en eventueel later bijkomende een
heden zullen dezelfde voorvoegsels gebruikten. Tabel A6.1 en een aantal
voorbeelden zullen dit duidelijk maken.
Een aantal van de veelvouden en/of delen komen vaker voor dan ande
ren, afhankelijk van de grootte van de eenheid en de gebruiksgewoonte.
Een gram is bijvoorbeeld een te kleine eenheid, voor het boodschappen
doen is de kilogram (1000 gram) veel handiger. Voor een halve kilogram
zeggen we daarentegen meestal 500 gram eerder dan 5 hectogram. De
hectogram en de decagram worden in feite zelden gebruikt vergeleken
bij de gram en de kilogram.
Hetzelfde gaat op in de electronica: de gebruikelijke veelvouden en de
len van electrische eenheden treft u in tabel A6.2: u ziet dat hecto- (102),
deca- (10 ) en deci- (10 ) zelden worden gebruikt.
In het dagelijkse leven zijn de meest gangbare eenheden:
voor lengte : de meter : m
voor gewicht : de gram : g
voor inhoud : de liter : 1

VOORBEELD:

Hoeveel centimeter (cm) gaan er in één kilometer (km)?
1 cm = 10'2 m
1 km = 103 m

Er zijn dus

103

ÏÖ77

of

1 m = 102 cm

= 103*2 = 105 = 100 000 cm in één km.

(Het delen door 10’2 is hetzelfde als het vermenigvuldigen met 10*2; zie
ook appendix 2)

VOORBEELD:
Een electriciteitscentrale levert een vermogen van 1 megawatt. Druk het
geleverde vermogen uit in kilowatt (de eenheid is de watt).
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MW
106
vergeleken bij 1 watt: - ---- = —
kW
103

= 106 x 1O-3 = 1O3 = 1OOO

Er wordt dus een vermogen van 1000 kW door de centrale geleverd.
Tabel A6.1 Veelvouden en delen van eenheden

symbool
T
G
M
k
h
de
d
c
m

n
P
f

voorvoegsel
Tera
Giga
Mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
milli
micro
nano
pico
femto

vermenigvuldigingsfactor

hïï2
io9
io6
io3
102
10
101
10-2
10-3

10 6
10-9
1012
10-15

♦ spreek uit “mu” (dit is de letter m van het Griekse alfabet)
Tabel A6.2 Eenheden in de electronica

Dimensie

Eenheid

Symbool

Lengte
Massa
Tijd
El. stroom
Frequentie
Energie, arbeid
Vermogen
Magn. flux
Magn. fluxdichtheid
El. lading
El. potentiaal
Capaciteit
Zelfinductie
Wederzijdse inductie
Geleidingsvermogen
Weerstand
Impendantie

meter
gram
seconde
ampère
hertz
joule
watt
weber
testa
coulomb
volt
farad
henry
henry
Siemens
ohm
ohm

m
g
s
A
Hz
J
W
Wb
T
C
V
F
H
H
S
fi
O
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Appendix 7

NETWERK-SYMBOLEN
Hieronder volgt een overzicht van de meest gangbare electronische sym
bolen. Deze symbolen worden bijna overal ter wereld gebruikt hoewel
elk land vaak een voorkeur heeft voor een symbool.

Symbool
Geleider

Kruisende geleiders zonder contact

Kruisende geleiders met contact

Dubbele kruising van geleiders

Weerstand
Weerstandaftakking

Variabele weerstand
Instelbare weerstand

Condensator

Variabele condensator
Electrolytische condensator
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Spoel

Spoel met magnetische kern
Variabele spoel

Transformator met lucht-kern

Transformator met magnetische kern
Batterij, enkelvoudige cel (spanning kan
aangegeven zijn)

Batterij met meer cellen (spanning
kan aangegeven zijn)

Lamp, signaallamp
i

Flikkerende signaallamp

1

Aarde

Massa, chassis of frame
i

G

Wisselspanning-generator

Schakelaar
Het gebruik van een aantal van deze symbolen ziet u bijvoorbeeld in fi
guur 3.2.
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Appendix 8

BANEN
Dit begrip raakt tegenwoordig meer en meer bekend dankzij alle ruimtevluchten die we meemaken. De aarde beschrijft een baan om de zon, de
maan beschrijft een baan om de aarde, ruimtevaartuigen beschrijven
een baan om de aarde, de maan en andere planeten.
Laten we echter eerst naar twee fundamentele wetten kijken:
Zwaartekracht:
In de zeventiende eeuw publiceerde Sir Isaac Newton zijn wet volgens
welke elk voorwerp elk andere voorwerp aantrekt met een kracht die
toeneemt met toenemende groottes en afneemt met toenemende af
stand. Iemand die uit een vliegtuig valt trekt de aarde aan en de aarde
trekt hem aan. Uit ervaring weten we dat de aarde wint, dankzij zijn
enorme massa ten opzichte van die van een mens. We zouden ons moei
lijk kunnen voorstellen dat de aarde naar die man zou komen. De aan
trekkingskracht die de aarde op deze man uitoefent noemen de de
zwaartekracht.

Beweging:
Newton formuleerde nog een tweede wet, en wel over beweging: wan
neer er geen kracht uitgeoefend wordt op een lichaam zal deze stil blij
ven staan als het stil was of in een rechte lijn voort blijven bewegen als
het in beweging was.
Zonder zwaartekracht of luchtweerstand zou een in de lucht geschoten
kogel dus in beweging blijven. Beide beïnvloeden echter de kogel zodat
hij uiteindelijk vertraagd wordt (door de luchtweerstand) en valt (door
de zwaartekracht). (Zie fig. A8.1 (a)). In het niets van de ruimte ver bo
ven de aarde is er geen lucht aanwezig; de kogel wordt dan ook niet af
geremd door luchtweerstand. Hij zou dan in een rechte lijn blijven be
wegen ware het niet dat de zwaartekracht hem steeds naar de aarde
trekt. Figuur (b) laat zien dat een voorwerp een baan om de aarde blijft
beschrijven omdat het steeds wordt afgebogen van zijn rechte lijn door
de zwaartekracht.
Zou de zwaartekracht opeens verdwijnen dan zou de kogel in een rechte
lijn verder vliegen, net zoals een steen die wegvliegt uit een slinger. De
kracht nodig om de kogel in een vaste baan te houden is afhankelijk van
de snelheid ervan. Een grotere invloed van de zwaartekracht bij een ge
geven snelheid zou de kogel in een spiraal naar de aarde dwingen; een te
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kleine kracht zal de baan van de aarde verwijderen totdat de kogel verlo
ren raakt. Hieruit blijkt dat de afstand en de snelheid van een ruimte
vaartuig nauwkeurig berekend moeten worden opdat hij in een baan om
de aarde blijft cirkelen. Zodra hij in een baan is, is er geen stuwende
kracht meer nodig behalve wanneer er iets veranderd moet worden, zo
als koers zetten naar een andere planeet, een kleinere of grotere baan be
schrijven of terugkeren naar de aarde.
.. .
______ ®

----- Ruimte
—

In deze stand
afgeschoten kogels
(o)

/
/
/

i
i
i

■

/
i

i 1 l
i
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atmosfeer
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I

\

/

Y
;■:«

■

Aarde

Dichte

atmosfeer

<<

\ \
\

1

\
\
Aantrekkingskracht van de aarde

Rechte-lijn-beweging

Fig. A8.1 Een kogel in een baan om de aarde.

Het electron beschrijft op precies dezelfde manier een baan om de kern
van een atoom en op precies dezelfde manier kan er een uit zijn baan
worden gedwongen door er een kracht op uit te oefenen.
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Appendix 9

ARBEID EN VERMOGEN
Het woordenboek geeft aan dat bovenstaande begrippen in het dagelijk
se leven een aantal verschillende betekenissen hebben. Om dubbelzin
nigheid of onduidelijkheid te voorkomen moet de phisicus een nauwere
betekenis aan deze woorden toekennen. In het definiëren van arbeid en
vermogen hebben we ook de begrippen kracht en acceleratie nodig; deze
zullen we dan ook eerst bespreken.
A9.1 Versnelling

Wanneer we van een auto zeggen dat het met bijvoorbeeld 80 km/uur
rijdt, hebben we het over zijn snelheid. De snelheid van de auto is op de
snelheidsmeter af te lezen. De bestuurder weet dat acceleratie datgene is
wat er met de auto gebeurt bij het indrukken van het gaspedaal: de snel
heid neemt toe. Acceleratie is een verandering in de snelheid (positief
voor toenemende snelheid, negatief voor afnemende snelheid). Een fa
brikant geeft de acceleratie van een auto op, bijvoorbeeld “0-80 km/h
in 10 seconden’’, waarmee gezegd wordt dat het mogelijk is om vanuit
stilstand in 10 seconden een snelheid van 80 km/uur te bereiken. Tijdens
deze 10 seconden is de gemiddelde acceleratie (snelheidsverandering):

80 km/h
= 8 km/h/s
10 s
Deze eenheid is geschikt voor autospecificaties. In de natuurkunde in
het algemeen en de electronica in het bijzonder is de meter per seconde
per seconde of de m/s2 de gebruikelijke eenheid.

VOORBEELD:

Een bepaalde auto heeft een acceleratie van 1 m/s2. Binnen hoeveel tijd
kan deze auto accelereren van 20 naar 50 km/h als de acceleratie
constant blijft?
Snelheden eerst omzetten in meter per seconde (m/s):
20 km/h =
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20
60 x 60

20 X 1000
= 5,556 m/s
km/s = m/s
-----60 x 60

50 km/h =

50 x 1000
= 13,889 m/s
60 x 60

gewenste snelheidsverandering:

= 13,889 - 5,556 = 8,333 m/s
Met een acceleratie van 1 m/s2 is de tijd t nodig voor het veranderen van
snelheid:
t

8,333 m/s
1 m/s2

8,333 seconden

A9.2 Kracht
We kunnen niet exact verklaren wat kracht is maar we kunnen analyse
ren wat een kracht doet. Een kracht kan worden uitgeoefend door druk
of trek, hetzij door de spieren, hetzij door een machine. Hiermee defi
niëren we kracht als zijnde datgene dat een snelheidsverandering in een
lichaam kan veroorzaken. De eenheid van kracht is de newton (naar Sir
Isaac Newton, de Engelse natuurkundige en wiskundige):
Eén newton is de kracht die een massa van 1 kilogram een versnelling
geeft van 1 m/s2. Een kracht van 3 N uitgeoefend op een massa van 1 kg
zal deze massa een versnelling geven van 3 m/s2. Dezelfde kracht ver
snelt een massa van 3 kg met 3 m/s2 (we verwaarlozen andere krachten
zoals wrijving). De algemene formule luidt:

kracht (newton) = massa (kg) x versnelling (m/s2)
VOORBEELD:

De zwaartekracht is ongeveer gelijk aan 9,8 N. We laten een massa van
1 kg naar beneden vallen. Hoe groot is de snelheid van deze massa na 5
seconden als de luchtweerstand wordt verwaarloosd?
F = m x a
9,8 = 1 x a
a =

=9,8
,
m/s2

snelheid na 5 seconden = 9,8 x 5 = 49,0 m/s
Opmerking: dit voorbeeld is natuurlijk zuiver theoretisch; in de praktijk
heeft de luchtweerstand een remmend effect op een vallend voorwerp,
zodat de acceleratie afneemt. Van dit feit wordt gebruik gemaakt in parachuten: dankzij de luchtweerstand valt een parachutist met een nage
noeg constante snelheid van 8 m/s.
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A9.3 Arbeid
Een kracht die een voorwerp verplaatst verricht arbeid; arbeid is gedefinieërd als “kracht x afstand waarover de kracht werkzaam is’’. De in
ternationaal erkende eenheid van arbeid is de joule (symbool J, naar de
Engelse natuurkundige James Prescott Joule) Eén joule is de arbeid die
een kracht van één newton verricht bij een verplaatsing van één meter:
Arbeid (joule)

kracht (newton) x afstand (meter)

VOORBEELD:

Er wordt een kracht uitgeoefend van 2 N op een karretje dat daardoor 8
m wordt verplaatst. Hoeveel arbeid is er verricht?

Arbeid = kracht x afstand
= 2N x 8 m = 16 joule
VOORBEELD:
Een emmer zand van 10 kg wordt 8 m opgetild. Hoeveel arbeid wordt er
verricht? (De zwaartekracht mag gelijkgesteld worden aan 9,8 N).
De kracht nodig om de emmer op te tillen moet de zwaartekracht over
winnen. Per kg zijn er dus 9,81 N vereist, of in totaal 9,81 x 10 = 98,1
N.

Verrichte arbeid = 98,1 x 8 = 784,8 joule.
(Deze kracht neutraliseert in feite alleen de zwaartekracht. Om het zand
op te tillen is er een iets grotere kracht nodig).
A9.4 Energie

Energie is de capaciteit om arbeid te verrichten. Het wordt in dezelfde
eenheid uitgedrukt als arbeid, namelijk de joule. Er bestaan veel soorten
energie die arbeid kunnen verrichten door het uitoefenen van een kracht
over een afstand, zoals bijvoorbeeld:
(1) een bewegend lichaam (de voetbal van paragraaf 1.2.3) heeft kineti
sche energie (van het Grieks “vanwege beweging’’);
(2) een verhoogd lichaam en
(3) een ingedrukte of uitgerekte veer — beiden bekend als potentiële
energie (van het Latijns “kunnen”);
(4) chemische en atomische brandstoffen produceren energie in de
vorm van warmte bijvoorbeeld. Brandstoffen kunnen worden ge
rangschikt naar hun calorische waarde dat wil zeggen de hoeveel
heid energie die ze kunnen leveren. Vloeibaar butaangas heeft een
colorische waarde van 49 Megajoule (= 49 x 106 joule) per kilo
gram; anthraciet heeft een calorische waarde van 33 MJ/kg (zie ook
het voorbeeld in de volgende paragraaf).
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A9.5 Vermogen
Vermogen is de hoeveelheid verrichte arbeid of verbruikte energie per
tijdseenheid. Vroeger sprak men over de Pk (paardekracht), in de tijd
dat stoommotoren uitgevonden werden om paarden te vervangen. De
eenheid van vermogen is nu de watt en dit is het vermogen nodig om een
arbeid van één joule in één seconde te verrichten. Ter vergelijking, 1 Pk
is gelijk aan 746 watt, dat wil zeggen dat 1 Pk een arbeid verricht van 1
joule in 1 seconde.
We moeten goed beseffen dat energie en arbeid enerzijds en vermogen
anderzijds twee verschillende begrippen zijn: de eersten zijn onafhanke
lijk van de tijd, de laatste is daarentegen wel afhankelijk van de tijd.
Twee motoren kunnen dezelfde arbeid verrichten, bijvoorbeeld een
zwembad leegpompen, de motor met het grootste vermogen zal er echter
minder tijd voor nodig hebben.

Vermogen gedissipeerd in de vorm van warmte, bijvoorbeeld in een elec
trische kachel, wordt doorgaans in kilowatt (kW) uitgedrukt omdat de
watt (= 1 joule per seconde) een te kleine eenheid is:
1 kW = 1000 W - 1000 J/s
Normale electrische kachels hebben een vermogen van 1 tot 3 kW.

VOORBEELD:
Hoe groot is de calorische waarde van electriciteit per kilowatt uur
(kWh)?
1 kWh = 1000 Wh =
=
=
=

1000 x 60 x 60 watt.seconde
3 600 000 joule
3 600 000 x 10‘6 MJ
3,6 MJ
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Appendix 10

VOORKEURSWAARDEN EN
CODERING VAN COMPONENTEN
A10.1 Toleranties

Tolerantie is een maat (meestal uitgedrukt in een percentage (A4.1.5))
voor de afwijking van de werkelijke waarde ten opzichte van de ontwerpwaarde (nominale waarde). Bij de productie van componenten (dit
geldt vooral voor weerstanden en condensatoren) zullen de werkelijke
waarden onder en boven de gewenste waarde liggen. Zo zou een productieserie van vijftien 1000 Q-koolstofweerstanden kunnen bestaan uit de
waarden aangegeven in figuur A10.1. Deze serie ziet er wellicht slecht
uit, we moeten echter onthouden dat het om een soort weerstand gaat
die zeer goedkoop maar onnauwkeurig is. Van een dergelijke verzame
ling zal de fabrikant een selectie maken van de gewenste toleranties.
Een tolerantie zonder plus- of min-teken betekent dat de werkelijke
waarde een afwijking kan vertonen naar beneden en naar boven met het
aangegeven percentage: een 10% weerstand van 1000 Q kan dus een
waarden aannemen tussen 1000 - (10% van 1000) en 1000 + (10% van
1000), dat wil zeggen tussen 900 Q en 1100 fi; een 5% weerstand van
1000 Q kan een waarde aannemen tussen 950 en 1050 Q. Wanneer een
tolerantie niet even groot is naar boven als naar beneden ten opzichte
van de nominale waarde dan worden ze afzonderlijk vermeld, bijvoor
beeld + 20% - 10%
De 15 weerstanden van figuur A10.1 worden automatisch gemeten en
gesorteerd naar tolerantie: uit deze verzameling krijgen we 2 weerstan
den van 5%, 5 van 10%, 7 van 20% en 1 boven de 20%. Uit de figuur
blijkt ook dat een kleine tolerantie zich binnen een groter tolerantiege
bied bevindt.
Vanzelfsprekend is het makkelijker om weerstanden te vervaardigen
met een grote tolerantie en die zullen dan ook goedkoper zijn dan
weerstanden met een kleine tolerantie. Een goede ontwerper zal geen
nauwe tolerantie opgeven wanneer het niet nodig is.

AIO.2 Voorkeurs waarden
Het voorkeurswaarden-systeem is ontstaan doordat men het grote aan
tal mogelijke waarden wilde beperken tot een meer praktische reeks. Re
kening houdend met toleranties en overlapping is er een voor-
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keurswaarde-reeks ontstaan die u in tabel A10.1 treft. Dit is de basis ta
bel, de daarin voorkomende waarden kunnen nog worden vermenigvul
digd met machten van 10 of gedeeld door 10. De waarde 15 Q is een der
gelijke basiswaarde; daarnaast zijn ook nog verkrijgbaar 1,5 fi, 150 Q,
1,5 kfi, 15 kfi, 150 kfi, 1,5 MQ en soms ook 15 MQ.

In paragraaf 3.4.4 is een voorbeeld opgenomen over voorkeurswaarden
en toleranties.
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Tabel A 10.1 Voorkeurswaarden voor weerstanden en condensatoren

Tolerantie
percentage

Voorkeurswaarde

5

10

10

10

20

10

11

12

13

12

15

16

15

18

20

24

27

30

27

22

18

15

Tolerantie
percentage

22

22

Voorkeurswaarde

5

33

10

33

20

33

36

39

39

43

47
47

51

56

62

56

47

68
68

75

82

91

82

68

De weerstandswaarden worden altijd in ohm gecodeerd, capaciteitswaarden in pico-farad.

AIO.3 Codering (3 kleuren-code en tolerantie-code)
Soms is het moeilijk om de waarde en de tolerantie op kleine componen
ten te schrijven en om dit probleem op te lossen is een kleurcodering
ontworpen: er worden 3 kleuren op de component aangegeven die elk
een getal van 0 tot 9 voorstellen. In tabel Al0.2 ziet u dat de waarden 2
tot en met 7 voorgesceld worden door de kleuren van de regenboog, de
getallen 0, 1, 8 en 9 worden voorgesteld door zwart, bruin, grijs en wit,
dat wil zeggen kleuren van zwart naar wit die niet in de regenboog voor
komen.
De kleurcode geeft componentwaarden aan in twee cijfers èn het aantal
nullen dat daarna komt; het kleurcodering-systeem is dus geschikt voor
de voorkeurswaarde-reeks
De drie kleuren worden doorgaans op weerstanden en condensatoren
gerangschikt zoals aangegeven in figuur Al0.2.
Enkele voorbeelden zullen het systeem verduidelijken:

(1) Een weerstand van 3600 Q wordt aangegeven met oranje (voor
3), blauw (voor 6) en rood (voor de 2 nullen) in de vorm van drie
banden of stippen.
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(2) 82 kQ wordt aangegeven met grijs, rood, oranje.

(3)

13 Q wordt aangegeven met bruin, oranje, zwart (zwart betekent
géén nullen).

(4)

1,5 Mfi wordt aangegeven met bruin, groen, groen.

(5) 0,033 gF (= 33 000 pF) wordt aangegeven met oranje, oranje,

oranje.
(6)

1,0 gF( = 1 000 000 pF) wordt aangegeven met bruin, zwart,
groen.
- Eerste cijfer
i- Tweede cijfer

f— Aantal nullen

I r- Tolerantie

Min
Weerstand: 4 ringen-codering

— Uiteinde: tweede cijfer
[— Lichaam: eerste cijfer

[— Stip: aantal nullen
Tolerantie

1
Weerstand: gekleurd lichaam-codering

Tweede cijfer
Aantal nullen

Eerste cijfer

\

Condensator: 3 stippen-codering
Fig. A10.2 Gebruikelijke kleurcoderingen voor weerstanden en condensatoren.
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Tabel AIO.2 Kleur- en tolerantiecode

Kleur

Zwart
Bruin
Rood
Oranje
Geel
Groen
Blauw
Paars
Grijs
Wit

Eerste cijfer

0
1
2
3
4

5
6

7
8
9

Goud
Zilver
Géén

Tweede cijfer Aantal nullen
(vermenigvul
digingsfactor)
0
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Tolerantie

l(x 10)
2( x 100)
3(x 1000)
4(x 10,000)
5(x 100,000)
6(x 1,000,000)
7(x 10,000,000)

1%
2%

xO.1
xO.01

5%
10%
20%

Zilver en goud worden voor een extra codering gebruikt: een vierde ring
of stip geeft de tolerantie aan, zilver voor 10%, goud voor 5 %. Merk
op dat de nauwere tolerantie aangegeven wordt met het meer edele me
taal.
De hierboven vermelde kleurcodering is de standaard code. Er kunnen
echter coderingsafwijkingen bestaan die de fabrikant dan opgeeft in de
specificaties.

Naar het tweede deel.

Inductie en capaciteit zijn beide zeer belangrijke begrippen in de com
municatie van informatie; zonder de spoel en de condensator zou het
wonder van de radio niet eens bestaan. Samen maken ze het mogelijk
om één programma te selecteren uit de honderden signalen die een an
tenne ontvangt. Dankzij hen komt er orde in de Toren van Babel.
Veel andere communicatietechnieken berusten op de selectiviteit van de
spoel-condensator combinatie. Dit, en de algemene theorie die hieraan
ten grondslag ligt, wordt uiteengezet in deel 2, “Wisselstroom theorie”.
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