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1e sem: Elektromagnetisme
1. Elektrische lading
Inleiding




Elektromagnetisme is de combinatie van elektrische en magnetische fenomenen
Het is de theorie en toepassing van elektrische en magnetische velden
Bv. Computer  Scherm voeding, moederbord, schrijfeenheid
 magn.
 Behuizing, kabels, printer
 elektr.
Elektriciteit, magnetisme en optica kunnen niet onafhankelijk van elkaar beschreven worden
 Wetten van Maxwell (Maxwell heeft de ideeën van Faraday in een wiskundige vorm gegoten)

Elektrische lading









Elk voorwerp heeft een enorme hoeveelheid elektrische lading
Elektrische lading is een natuurkundige grootheid (symbool Q of q) die aangeeft op welke
manier een deeltje wordt beïnvloed door elektrische en magnetische velden
Het is een intrinsieke eigenschap van de fundamentele deeltjes waaruit die voorwerpen
bestaan; dwz dat het een eigenschap is die automatisch komt met die deeltjes, waar ze
bestaan
Eenheid van lading: Coulomb (C) = 1 ampère (A) * seconde (s)
2 soorten ladingen: voorwerpen kunnen zowel positief als negatief geladen zijn
o Gelijke hoeveelheid positieve als negatieve lading  “in evenwicht”
Het voorwerp is dan elektrisch neutraal, het heeft geen netto-lading
o Als het nt in evenwicht is, dan is het voorwerp geladen en is er wel een netto-lading
o Het onevenwicht is altijd veel kleiner dan de totale hoeveelheden positieve en
negatieve lading die in het voorwerp aanwezig zijn
Geladen deeltjes werken op elkaar in door krachten op elkaar uit te oefenen
Ladingen van dezelfde polariteit stoten elkaar af = afstoting

En ladingen van tegengestelde polariteit trekken elkaar aan
= aantrekking


Bv.



Glazen staaf opwrijven met zijde  de staaf verliest negatieve
lading  glazen staaf wordt positief geladen
o 2 opgewreven glazen staven zorgen voor afstoting
o Als we nu een plastieken staaf opwrijven met wol  de staaf
verliest positieve lading  de plastieken staaf wordt negatief
geladen
o Een opgewreven plastieken en een opgewreven glazen staaf
zorgen voor aantrekking
Elektrostatica  ladingen zijn of stilstaand oftewel bewegen ze zich heel traag
o
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Geleiders en Isolators






De materialen kunnen onderverdeeld worden in 2 groepen:
o Geleider = materiaal waarin ladingsdragers vrij kunnen bewegen
Bv. metalen, menselijk lichaam…
In een goede geleider zijn nagenoeg alle
vrij = geleidings
Wnr pos. vw in de buurt vd geleider 
bewegen snel nr die kant  Wnr
neg. vw in de buurt vd geleider  snel nr de andere kant
! Vrije elektronen kunnen het voorwerp niet zo makkelijk verlaten!
o Isolator = materiaal waarin ladingsdragers niet kunnen bewegen
 geen geleiding van lading
Bv. glas, plastiek, hout, rubber…
In een isolator zijn er nagenoeg geen vrije
Ook nog:
o Halfgeleider (HG) = materiaal dat tussen een geleider en een isolator inligt =
tussencategorie
Bv. Silicium, Germanium…
In een HG zijn er veel minder vrije
dan in een geleider
o Supergeleider = materiaal dat een perfecte geleider is, dat toelaat dat de lading zich
kan bewegen zonder enige hinder te ondervinden (de lading kan zich door het
voorwerp bewegen, zonder energie te verliezen) (weerstand = 0)
Voor ons zijn enkel geleider en isolator van belang

Geïnduceerde lading




Positief geladen staaf in de buurt van een neutrale metalen staaf (niet rakend)
 De vrije elektronen bewegen in de richting vd uitwendige positieve lading, waardoor een
positieve lading achterblijft aan het tegenoverliggende uiteinde vd staaf
 Er wordt een lading geïnduceerd aan beide uiteinden = ladingen zijn gescheiden. De
nettolading van de staaf blijft nul!
Ladingscheiding ook mogelijk in niet-geleiders!
 Elektronen kunnen nagenoeg niet vrij bewegen binnen de niet-geleider, MAAR ze kunnen
zich enigszins bewegen binnen hun eigen atomen en moleculen  geladen voorwerp dat bij
een isolator gehouden wordt veroorzaakt een ladingscheiding binnen de moleculen van de
isolator

Wet van Coulomb




Kracht die 2 elektrische (punt)ladingen op elkaar uitoefenen
 als beide ladingen positief zijn, of als beide ladingen negatief zijn, oefenen ze een
afstotende kracht op elkaar uit (afstoting)
 als hun tekens tegengesteld zijn, dan trekken ze elkaar aan (aantrekking)
Laat 2 puntladingen ladingen q1 en q2 hebben en op een afstand r verwijderd zijn van elkaar.
Dan is de elektrostatische kracht van de aantrekking of afstoting tussen deze 2 puntladingen
gelijk aan:

|

||

|

met k de elektrostatische cte.
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⁄

k = elektrostatische constante =
o

⁄

Met

= de elektrische veldconstante
= de diëlektrische constante
= de permittiviteitsconstante


⃗

⃗
o
o

Met ⃗
= de eenheidsvector (lengte = 1), geeft de richting aan (van q1 naar q2)
Kracht voorstellen als een vector
Vector bestaat uit 3 delen:
 Zin (hangt af van het teken)
 Richting (aangegeven door de eenheidsvector ⃗
)
= altijd langs de verbindingslijn van de 2 ladingen




Grootte (hier gelijk aan

We kunnen de wet van Coulomb nog herschrijven:
⃗



⃗

⃗

Wat de vorm betreft lijkt de wet van Coulomb sterk op de gravitatiewet (= wet vd universele
zwaartekracht) (



)

), maar de Coulombkracht (= elektrische kracht) kan, in

tegenstelling tot de zwaartekracht, ook afstotend zijn.
 Zwaartekracht is altijd een aantrekkingskracht (dus altijd positief)
 Elektrische kracht kan zowel aantrekkend als afstotend zijn
Als er meerdere puntladingen aanwezig zijn, is de resulterende kracht op een willekeurige
lading de vectorsom van de krachten die door alle andere ladingen erop uitgeoefend worden
 principe van superpositie:
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗
⃗
⃗
Bv.

Lading is gekwantiseerd





Dit is een eigenschap van lading
“Lading is gekwantiseerd”  lading bestaat uit een veelvoud van een basiseenheid (=
elektronlading = elementaire lading)
 Elektrische lading bestaat alleen in discrete hoeveelheden
Elke lading kan geschreven worden als
met
o
lading
o
positief of negatief geheel getal
o
elementaire lading =
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Atoom bestaat uit neutronen, protonen en elektronen
o Neutronen zijn elektrisch neutraal (hebben geen lading)
o Protonen zijn positief geladen
o Elektronen zijn negatief geladen
Massa van een elektron
o Protonen en elektronen zijn even groot, mr hebben een tegengesteld teken

Behoud van lading






Dit is een andere eigenschap van lading
Wet van behoud van elektrische lading
o De netto hoeveelheid elektrische lading die geproduceerd wordt in een willekeurig
proces is altijd nul
o Het is niet mogelijk om netto elektr lading te genereren of te vernietigen
Bij het opwrijven van de staven (in het begin) wordt er geen lading gecreëerd, maar wordt de
lading verplaatst van de staaf naar de stof (zijde/wol).
Toepassing: PET-scanner = positron emissie tomografie scanner
o Er wordt een radioactief isotoop toegediend aan de patiënt
o Dit zet zich vast op de plaats van het probleem
o

= positron = antideeltje van
o Annihilatie: positron en elektron vernietigen elkaar  dit levert heel veel energie op
(omzetting gebeurt in de vorm van een gammastraal)
o Per paar dat annihileert  2 fotonen gammastralen
o Gammastraal wordt gedetecteerd door een ring met honderden detectoren

8

Samenvatting 1






Elektrische lading:
o De sterkte van de elektrische interactie van een deeltje met voorwerpen er omheen
hangt af van de elektrische lading, die oftewel positief of negatief is
o Ladingen met hetzelfde teken stoten elkaar af en ladingen met een tegengesteld
teken trekken elkaar aan
o Een voorwerp met gelijke hoeveelheden van de 2 soorten ladingen, is in evenwicht
en is elektrisch neutraal
o Een voorwerp dat niet in evenwicht is, is elektrisch geladen
Geleiders en isolatoren:
o Geleiders zijn materialen waarin een groot deel van de geladen deeltjes (elektronen
in metalen) vrij kunnen bewegen
o De geladen deeltjes in isolators kunnen niet vrij bewegen
De coulomb en ampère:
o De SI eenheid van lading is de Coulomb (C). Het is gedefinieerd in termen van de
eenheid van stroom, de ampère, als de lading een bepaald punt in 1 seconde
passeert als er een stroom van 1 ampère is in dat punt:
o

Dit is gebaseerd op de relatie tussen de stroom en de verhouding
de stroom passeert in een punt:



met de welke

(elektrische stroom)

Wet van Coulomb:
o Deze wet beschrijft de elektrostatische kracht tussen 2 puntladingen q1 en q2 die
verwijderd zijn van elkaar op een afstand r
⃗
o

Hier is
en

⁄

⃗
de permittiviteitsconstante

k = de elektrostatische constante =

⁄

o



De kracht van de aantrekking of afstoting tussen puntladingen in rust treedt op op de
lijn tussen de 2 puntladingen
o Als er meer dan 2 puntladingen zijn  dan kan de netto kracht voor elke lading
gevonden worden door het superpositiebeginsel te gebruiken
De elementaire lading:
o De elementaire lading
o Eigenschappen van lading:
 Elektrische lading is gekwantiseerd: elke lading kan geschreven worden als
ne, waar n een positief of een negatief geheel getal is en e een constante die
de elementaire lading wordt genoemd
 Behoud van lading: de netto-lading van een geïsoleerd systeem kan niet
veranderen
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