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Elektrische velden

Voorkennis
Deze reader is het vervolg op de readers:
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Elektrische velden
In de vierde klas heb je bij het onderwerp “Elektriciteit” gezien dat atomen twee soorten
elektrische lading bevatten, namelijk positieve lading in de kern en negatieve lading in
de elektronenwolk. Je hebt toen gezien dat in een stroomkring elektrisch negatief
geladen elektronen worden gebruikt om elektrische energie van de spanningsbron naar
de spanningsverbruiker te transporteren.
In deze reader gaan we kijken naar het effect dat geladen deeltjes op elkaar hebben.
In de vierde klas heb je reeds gezien dat twee positief geladen, net als twee negatief
geladen, deeltjes elkaar afstoten en dat een positief en een negatief geladen deeltje
elkaar aantrekken.
Hoe merkt een geladen deeltje dat er een tweede geladen deeltje in de buurt is, als de
twee deeltjes elkaar niet aanraken?
Blijkbaar wordt een elektrisch geladen deeltje door “iets” omgeven. Zodra een tweede
geladen deeltje hierin binnendringt, oefenen de beide deeltjes een kracht op elkaar uit.
Volgens de derde wet van Newton moeten beide deeltjes een even grote maar
tegengesteld gerichte kracht op elkaar uitoefenen. Bedenk daarbij dat het tweede
geladen deeltje eveneens door zijn eigen “iets” omgeven wordt en dat het eerste deeltje
daarin binnendringt. De kracht die de beide geladen deeltjes op deze manier op elkaar
uitoefenen wordt de elektrische kracht (Fe) genoemd. Het “iets” dat een elektrisch
geladen deeltje omgeeft wordt een elektrisch veld genoemd. In het algemeen geldt dat
elk geladen deeltje wordt omgeven door zo’n elektrisch veld.
Meestal is in de dagelijkse praktijk evenveel negatieve als positieve elektrische lading
op een voorwerp aanwezig, zodat de elektrische velden van de afzonderlijke ladingen
elkaar opheffen en het voorwerp als geheel elektrisch neutraal is en dus geen netto
elektrisch veld veroorzaakt. Wordt echter een voorwerp elektrisch geladen door er
bijvoorbeeld een overschot of een tekort aan elektronen op aan te brengen, dan zal dit
voorwerp wel een netto elektrisch veld vertonen.
De elektrische velden die worden besproken in deze reader zijn statische velden, dat wil
zeggen velden die onafhankelijk zijn van de tijd.
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De wet van Coulomb
Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1806) heeft onderzoek
gedaan naar de kracht die twee puntvormige ladingen op elkaar
uitoefenen. Hij heeft daarbij onderstaande wet gevonden die naar
hem is vernoemd: de wet van Coulomb.
Fe = f ∙

q1 q 2
r2

Hierin is:
• Fe de elektrische kracht die lading 1 en lading 2 op elkaar uitoefenen in Newton;
• q1 en q2 de elektrische lading van lading 1, respectievelijk lading 2, in Coulomb;
• r de afstand van lading 1 tot lading 2 in meter;
• f de constante van Coulomb (8,98755∙109 Nm2/C2).

De vector van de elektrische kracht Fe ligt op de verbindingslijn tussen lading 1 en
lading 2 en de richting van de vector wordt bepaald door het al dan niet gelijk zijn van
het teken van de ladingen q1 en q2.

De constante van Coulomb is niets anders dan de elektrische kracht die twee ladingen
van één Coulomb op elkaar uitoefenen als deze zich op een afstand van één meter van
elkaar bevinden. De rest van de formule is dan als het ware een omrekenfactor naar
willekeurige ladingen en willekeurige afstanden.
Voor de constante van Coulomb geldt tevens:
f=

1
4πε0

Hierin is ε0 de elektrische permittiviteit van vacuüm. Dit is een natuurconstante! Een
gegeven dat bij de relativiteitstheorie nog een belangrijke rol zal spelen.

Een lading heeft dus een invloed op zijn omgeving. Natuurkundigen zeggen dan dat
een lading wordt omgeven door een elektrisch veld. Zodra een andere lading binnen dit
elektrisch veld komt, oefenen beide ladingen een kracht op elkaar uit die voldoet aan de
wet van Coulomb. Een dergelijk elektrisch veld heeft geen tussenstof nodig en is dus
ook in vacuüm aanwezig.
In de zesde klas zullen we preciezer kijken naar wat een elektrisch veld eigenlijk is. Dit
jaar zullen we het veld alleen in kaart brengen en daartoe de benodigde grootheden
introduceren.
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Elektrische veldsterkte
Een lading wordt omgeven door een elektrisch veld.
Een dergelijk veld wordt alleen gevoeld door geladen
deeltjes. Je kunt een dergelijk veld in kaart brengen
door met een testlading op verschillende plaatsen in
zo’n veld te gaan staan en de grootte en de richting
van de kracht op die testlading te meten. In
nevenstaande afbeelding is op die manier het veld
rond een negatieve lading in kaart gebracht. Zowel de
richting als de grootte van de gemeten kracht op de
testlading staan weergegeven. De grootheid die wordt
gebruikt om dit resultaat weer te geven is de
elektrische veldsterkte.
De elektrische veldsterkte is per definitie de kracht die wordt gemeten op een testlading
van +1 C. De elektrische veldsterkte wordt weergegeven met een hoofdletter E en wordt
uitgedrukt in de eenheid N/C.
Merk op dat:
• de elektrische veldsterkte overal naar de bol toe wijst (het is een zogenaamd radiaal
veld);
• de elektrische veldsterkte kleiner wordt naarmate de afstand tot de bol groter wordt
(om precies te zijn: de elektrische veldsterkte is omgekeerd evenredig met het
kwadraat van de afstand tot het middelpunt van de bol);
• de elektrische veldsterkte rond een bol alleen afhangt van de afstand tot het
middelpunt van de bol.
Wat verandert er als de bol een even grote maar positieve lading zou hebben?
In de praktijk heb je natuurlijk zo goed als nooit een lading van +1 C, maar heb je een
lading q die elke grootte kan hebben en ook nog eens positief of negatief kan zijn. Het
ligt voor de hand dat als E de kracht op een lading van +1 C is, dat een de elektrische
kracht Fe op een willekeurige lading q voldoet aan:
����⃗
Fe = q ∙ �E⃗

In deze vergelijking is zowel de grootte als de richting van de kracht Fe ten opzichte van
de elektrische veldsterkte E correct weergegeven, want als q negatief is staat Fe
tegengesteld gericht aan E.
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Een elektrisch veld waaraan we vaak zullen moeten rekenen, is
het elektrische veld tussen twee evenwijdig opgestelde vlakke
metalen platen die elektrisch geladen zijn. In nevenstaande
afbeelding staat zo’n situatie weergegeven. De bovenste plaat is
positief geladen en de onderste plaat is negatief geladen. In
gedachten veronderstellen we beide platen oneindig groot zodat
we geen last hebben van randeffecten.
Hoe ziet het elektrische veld tussen deze twee platen er uit?
Neem een denkbeeldige testlading van +1 C en beredeneer hoe
de kracht op een dergelijke testlading gericht zou zijn. In
nevenstaande afbeelding staat voor diverse punten
weergegeven wat je zou vinden. De richting volgt uit het feit dat
een positieve testlading wordt afgestoten door de positief
geladen plaat en wordt aangetrokken door de negatief geladen
plaat. Iets wat je niet kunt weten, is dat de kracht op de
testlading ook nog eens overal tussen de twee platen even groot is.
Het elektrische veld tussen twee evenwijdige platte platen is dan ook
een homogeen elektrisch veld.
Elektrische veldsterkte binnen een geleider
Als een lading wordt aangebracht op een geleider zal deze lading zich altijd zodanig
verdelen dat er geen elektrisch veld is binnen de geleider. Zou dit veld er wel zijn dan
zouden de elektronen in de geleider door dit veld worden versneld. Dit verplaatsen van
de elektronen zou zolang doorgaan totdat er geen elektrisch veld meer is binnen de
geleider.
Het feit dat er geen elektrisch veld kan zijn binnen een geleider heeft tot gevolg dat de
elektrische veldsterkte altijd loodrecht op het oppervlak van een geleider staat. Ga dit
na!

Opgave: Elektrische kracht
Op x = 0 cm bevindt zich een lading q1
gelijk aan 4,0 nC en bij x = 40 cm
bevindt zich een lading q2 gelijk aan
5,0 nC. Zie nevenstaande afbeelding.
Beide ladingen zijn zodanig bevestigd
dat zij niet kunnen bewegen.
a) Bereken de elektrische veldsterkte
ter plaatse van q2.
b) Bereken de elektrische kracht die
lading q1 van lading q2 ondervindt.
c) Bereken de plaats x en de grootte van lading q3 die zodanig geplaatst
wordt dat deze op zijn plek blijft liggen zonder dat deze bevestigd wordt.
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Elektrische veldlijnen
Elektrische veldlijnen zijn de lijnen
die je krijgt als je de testlading
telkens verplaatst in de richting van
de elektrische veldsterkte op dat
punt. De route die de testlading op
deze manier beschrijft is een
elektrische veldlijn. Een en ander
staat in nevenstaande afbeelding
weergegeven voor een willekeurig
elektrisch veld.
Let op!
• De elektrische veldsterkte hoeft
niet overal op een elektrische
veldlijn even groot te zijn.
• Een lading die zich vrij beweegt
in een elektrisch veld hoeft zich niet per se
langs een elektrische veldlijn te verplaatsen.
In het geval van het eerder besproken voorbeeld van de twee
evenwijdig opgestelde geladen metalen platen, zouden de
veldlijnen verlopen zoals weergegeven in nevenstaande
afbeelding. Een homogeen veld is te herkennen aan het feit dat
de elektrische veldlijnen overal evenwijdig zijn en op gelijke
afstand van elkaar worden weergegeven.
Opgave: Elektrische veldlijnen
In een experimentele opstelling staan 3 ladingen gefixeerd op vaste punten.
Eén bol met lading 3- en twee bollen met lading 3+. Zie onderstaande afbeelding.
Schets de elektrische veldlijnen.
Met de applet onder onderstaande link kun je de veldlijnen voor diverse
ladingconfiguraties laten berekenen: link naar applet 1).
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Arbeid in een elektrisch veld
Arbeid kan worden berekend met de bekende formule uit de vierde klas.
W=F∙s

Deze formule is echter, zoals je weet, alleen geldig als F constant is. Tevens is F de
relevante component van de kracht evenwijdig aan s. Aan deze voorwaarden is prima
voldaan in het homogene elektrische veld van bovenstaande configuratie. Er geldt dan:
W = Fe ∙ s = q ∙ E ∙ s
Elektrische potentiaal
Net zoals de elektrische veldsterkte is gedefinieerd op basis van de elektrische kracht
op een testlading van +1 C, zo is de elektrische potentiaal gebaseerd op de arbeid die
het elektrische veld verricht op een testlading van +1 C. De elektrische potentiaal wordt
weergegeven met een V en uitgedrukt in de eenheid volt. De elektrische potentiaal is
dus de arbeid per eenheid van lading oftewel J/C, dus volt.
Soms wordt de elektrische potentiaal aangeduid met een U en is het symbool voor
potentiaal en spanning gelijk. Vaak is het verschil tussen U als potentiaal en U als
spanning herkenbaar aan het feit of er één of twee letters als subscript zijn toegevoegd.
Zo staat UA voor de potentiaal in punt A en staat UAB voor het potentiaalverschil, oftewel
spanning, tussen de punten A en B.
Net zoals je in de vierde klas een nulpunt hebt moeten
definiëren om de potentiaal in een elektrische
schakeling te berekenen, zo zul je ook nu een nulpunt
moeten definiëren om de potentiaal in een elektrisch
veld te berekenen. Bij elektrische schakelingen was de
meest voor de hand liggende keuze de minpool van de
spanningsbron. Bij een configuratie zoals in
nevenstaande afbeelding is de negatief geladen plaat de meest voor de hand liggende
keuze. Een andere keuze voor het nulpunt is niet fout, maar levert negatieve waarden
voor de potentiaal. Zoals vorig jaar is opgemerkt, is het niet de potentiaal, maar het
potentiaalverschil dat van belang is en wordt het potentiaalverschil niet beïnvloed door
de keuze van het nulpunt.
De elektrische potentiaal in een punt van een elektrisch veld is gedefinieerd als de
arbeid die het elektrisch veld verricht op een testlading van +1 C als deze testlading
vanuit het betreffende punt wordt verplaatst naar het nulpunt.
Hoe zit het met de elektrische potentiaal in een homogeen elektrisch veld?

Elektrische velden
R.H.M. Willems

8/19

VWO

Voor het gemak zullen we eerst een
getallenvoorbeeld nemen en dan de formules in
letters opstellen.
Ga uit van een configuratie zoals weergegeven
in nevenstaande afbeelding.
Als een denkbeeldige testlading van +1 C vanuit
een punt in het veld, evenwijdig aan een veldlijn, naar de negatief geladen plaat wordt
verplaatst dan geldt:
W = Fe ∙ s = q ∙ E ∙ s

Passen we dit toe op een punt A dat 3,0 cm van
de negatief geladen plaat vandaan ligt, zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding, dan
volgt daaruit:
W = q ∙ E ∙ s = 1 ∙ 100 ∙ 3,0 ∙ 10−2 = 3,0 J

Dit betekent niets anders dan dat de lading in dit elektrische veld wordt versneld en de
kinetische energie van de lading met 3,0 J toeneemt. Het zal duidelijk zijn dat vanuit elk
punt op de rode horizontale lijn de arbeid die op de lading wordt verricht gelijk is aan
3,0 J en de kinetische energie van de lading dus vanuit elk punt op die lijn met 3,0 J
toeneemt. Dergelijke lijnen vormen lijnen van gelijke arbeid. In een configuratie als in dit
voorbeeld kunnen dit soort lijnen gemakkelijk
worden berekend. Bovenstaande berekening
kan bijvoorbeeld worden toegepast voor
afstanden van 0 cm, 1,0 cm, 2,0 cm, 3,0 cm en
4,0 cm. Dit resulteert dan in lijnen van gelijke
arbeid zoals weergegeven in nevenstaande
afbeelding.
De elektrische potentiaal in een punt van een elektrisch veld is gedefinieerd als de
arbeid die het elektrisch veld verricht op een testlading van +1 C als deze testlading
vanuit het betreffende punt wordt verplaatst naar het nulpunt van de potentiaal.
Bovenstaande getallenvoorbeeld is gedaan voor een testlading van +1 C. De arbeid die
daar is uitgerekend, is dus eigenlijk de arbeid per lading van +1 C. De lijnen van gelijke
arbeid zijn daarmee dus lijnen van gelijke potentiaal, oftewel met een duur woord:
equipotentiaallijnen.
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Uit bovenstaande blijkt dat er een spanning van 4,0 V tussen de positief geladen en
negatief geladen plaat moet worden aangelegd om een elektrisch veld met de sterkte
van 100 N/C te creëren, als de beide platen op een afstand van 4,0 cm van elkaar
staan. In het algemeen geldt:
U=E∙d

of

E=

U
d

Hierin is E de elektrische veldsterkte in N/C, U de spanning tussen de beide platen in V
en d de afstand tussen beide platen in m.

Hoeveel arbeid wordt op een lading van 0,5 C
verricht, als deze van punt A naar punt B wordt
verplaatst zoals weergegeven in nevenstaande
afbeelding?

W = Fe ∙ s = q ∙ E ∙ s = 0,5 ∙ 1,0 ∙ 102 ∙ 2,0 ∙ 10−2 = 1,0 J

Dit is ook te berekenen met de potentiaal.
WAB = Wvan A naar 0 − Wvan B naar 0
⇒ WAB = q ∙ E ∙ sA0 − q ∙ E ∙ sB0
⇒ WAB = q ∙ (E ∙ sA0 ) − q ∙ (E ∙ sB0 )
⇒ WAB = q ∙ VA − q ∙ VB
⇒ WAB = q ∙ (VA − VB )
⇒ WAB = 0,5 ∙ (3,0 − 1,0) = 1,0 J

In het algemeen geldt voor de arbeid die op een lading q wordt verricht:
W = q ∙ (VA − VB ) = q ∙ ΔVBA = −q ∙ UAB

Hier staat niets anders dan dat als U met bijvoorbeeld 2,0 V (zoals is bovenstaand
voorbeeld) afneemt de kinetische energie met q∙2,0 V = 1,0 J toeneemt.
Met bovenstaande formule kan een extra eenheid voor energie worden geïntroduceerd.
Je kent al de eenheid kWh als alternatief voor Joule. Een ander alternatief voor Joule is
de eenheid eV oftewel elektronvolt.
W=q∙U

⇒

J=e∙V

Er geldt: 1 eV = 1∙1,602∙10-19 C∙V = 1,602∙10-19 J

( V=J/C dus C∙V=J )

Maakt het enig verschil als de route van A naar B niet evenwijdig is aan een veldlijn?
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In de situatie, zoals weergegeven in nevenstaande
afbeelding, is de arbeid die op een lading van 0,5 C wordt
verricht om deze van punt A naar punt B te verplaatsen
exact gelijk aan 1,0 J. Dit is precies wat is berekend in
bovenstaande situatie, want je moet bedenken dat je
steeds de relevante component van de elektrische kracht
moet nemen. Ga na!
Een andere manier om dit in te zien, is om bijvoorbeeld van
punt A naar punt B te gaan via een punt C, zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding. De arbeid van
punt C naar punt B is de oorspronkelijk berekende 1,0 J.
Van punt A naar punt C wordt geen arbeid verricht, want Fe
staat loodrecht op s!

Dit is een algemene eigenschap van een elektrisch veld. Alleen het begin- en het
eindpunt zijn van belang, de route speelt geen rol. Een elektrisch veld is een
zogenaamd conservatief krachtveld.

Het verband tussen de elektrische veldsterke en de potentiaal, iets formeler.
Introduceer een assenstelsel zoals weergegeven in
nevenstaande afbeelding.
Er geldt:
1) W = Fe ∙ sAB = q ∙ E ∙ (xB − xA ) = q ∙ E ∙ ΔxAB
2) W = q ∙ (VA − VB ) = −q ∙ (VB − VA ) = −q ∙ ΔVAB
⇒ q ∙ E ∙ ΔxAB = −q ∙ ΔVAB
ΔVAB
dV
⇒E=−
=−
ΔxAB
dx

Het minteken zegt dat E altijd in de richting van afnemende potentiaal wijst.
Voor het eerder gegeven rekenvoorbeeld geldt:
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Je kunt ook zien, dat heel in het algemeen geldt:
E=−

ΔVAB
= −steilheid van (V, x) − diagram
ΔxAB

Daarmee is er nog een tweede eenheid voor de elektrische veldsterkte. De elektrische
veldsterkte wordt namelijk ook uitgedrukt in de eenheid V/m. Dit is exact hetzelfde als
N/C!
J
V
J
N∙m N
= C =
=
=
m m m∙C m∙C C

Wat is het verband tussen de arbeid die door het veld wordt verricht op het deeltje en
de arbeid die het deeltje verricht op het veld?
Dat scheelt zich enkel en alleen een minteken. In het bovenstaande rekenvoorbeeld
kreeg het deeltje er 2,0 J aan kinetische energie erbij als het deeltje van punt A naar
punt B werd verplaatst. Het veld verricht arbeid op het deeltje waardoor het deeltje
richting de negatieve plaat wordt versneld. Er geldt echter nog steeds energiebehoud.
Dat betekent dat die 2,0 J energie ergens vandaan moeten komen. Die 2,0 J komen uit
het elektrische veld. De energie-inhoud van het elektrische veld neemt dan dus met
2,0 J af. De batterij vult dit weer aan. Feitelijk verricht de elektrische kracht dus arbeid
waarmee elektrische energie wordt omgezet in kinetische energie. Een en ander kan
worden weergegeven in een energiestroomdiagram zoals hierbeneden is weergegeven.

Alles wat je vorig jaar hebt geleerd met betrekking tot krachten en energie geldt ook in
elektrische velden. Er is een één op één overeenkomst tussen elektrische velden en
gravitatievelden. Als je geïnteresseerd bent in een overzicht, kijk eens in onderstaande
samenvatting: link naar document 1).
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Veldlijnen en equipotentiaalvlakken
Equipotentiaalvlakken zijn vlakken die door alle punten met gelijke potentiaal gaan.
In twee dimensies bekeken zijn de equipotentiaalvlakken natuurlijk equipotentiaallijnen.
In onderstaande afbeeldingen staan een drietal voorbeelden weergegeven.

Ga na!
• Als een lading wordt verplaatst over
een equipotentiaalvlak verricht het veld
geen arbeid.
• Daar waar de equipotentiaalvlakken het
dichtst bij elkaar liggen is de elektrische
veldsterkte het grootst.
• Veldlijnen staan altijd loodrecht op de
equipotentiaalvlakken.
Met applet in onderstaande link kun je de
veldlijnen en equipotentiaallijnen voor
diverse ladingconfiguraties laten
berekenen.
link naar applet 1)

Superpositiebeginsel
De gehele elektrostatica (de leer van elektrische velden die niet van de tijd afhangen) is
gebaseerd op twee uitgangspunten. Eén is de wet van Coulomb en het ander is het
superpositiebeginsel.
Het superpositie beginsel houdt in dat als je twee of meer afzonderlijke ladingen,
waarvan je het veld kent, bij elkaar in de buurt brengt, het resulterende veld gelijk is aan
de optelsom van de oorspronkelijke afzonderlijke velden. Dat betekent dat je de
vectoren die de elektrische veldsterkte weergeven in elk punt kunt optellen via de
gebruikelijke kop-staart-methode en je de elektrische potentialen in elk punt kunt
optellen als gewone getallen.
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Opgaven
Opgave: Onweer
In de omgeving van een onweerswolk heerst een grote
elektrische veldsterkte in de atmosfeer. Dit is een gevolg
van grote ladingen in de wolk. Ook op het aardoppervlak
onder de wolk is lading aanwezig. Het elektrische veld in de
atmosfeer buiten de wolk is op te vatten als het elektrische
veld dat ontstaat ten gevolge van vier puntladingen die als
volgt op één verticale lijn liggen (zie nevenstaande
afbeelding):
• een lading van +40 C in A op 8,0 km hoogte;
• een lading van –40 C in B op 2,0 km hoogte;
• een lading van +40 C in B’ op 2,0 km onder het aardoppervlak;
• een lading van –40 C in A’ op 8,0 km onder het aardoppervlak.
Op de grond bevindt zich een punt P op 4,0 km afstand van de verticale lijn door de
ladingen.
a) Bereken de grootte van de elektrische veldsterkte in punt P ten gevolge van alleen
de lading in punt B. Geef je antwoord in twee significante cijfers.
Een deel van bovenstaande afbeelding is op de volgende bladzijde vergroot
weergegeven.
b) Construeer in die afbeelding de resulterende elektrische veldsterkte in P ten
gevolge van alle ladingen samen. Geef daarbij de veldsterkte uit de vorige vraag
aan met een pijl van 4,0 cm.
In onderstaande afbeelding zijn de equipotentiaallijnen onder de onweerswolk in de
omgeving van een toren weergegeven.

c) Leg uit hoe uit deze afbeelding blijkt dat de elektrische veldsterkte vlak boven de
toren het grootst is?
De toren is een geleider.
d) Teken in bovenstaande afbeelding de elektrische veldlijnen die door de punten A en
B gaan.
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Opgave: Versnelbuis
Een elektron schiet dwars door
drie metalen platen heen via kleine
openingen in die platen (zie
nevenstaande afbeelding). Bij het
passeren van opening A heeft het
elektron een kinetische energie
van 60 eV.
a) Bepaal de kinetische energie
die het elektron bij het
passeren van de opening B
heeft.
De afstand tussen de platen A en
B bedraagt 5,0 cm.
b) Bereken de elektrische veldsterkte tussen de platen A en B.
P en Q zijn aansluitpunten van een gelijkspanningsbron. De spanning die tussen P en
Q staat, is niet bekend. Ook is onbekend of P dan wel Q de pluspool is.
Het elektron passeert opening C met een snelheid van 4,2·106 m/s.
c) Bereken de kinetische energie van het elektron bij punt C.
d) Bereken de spanning die tussen de punten P en Q staat en beredeneer welk van
deze punten de pluspool is.
Opgave: Vluchttijdmassaspectrometer
Routinematige monitoring van de omgeving vereist de noodzaak
van nauwkeurige microbiële identificaties om de kwaliteit en
de milieucontrole te behouden, producten te produceren die
vrij zijn van verontreinigingen en de veiligheid van de patiënt
te waarborgen. Accugenix® is zich ervan bewust dat uw
conventionele biochemische identificatieprocessen niet alleen
tijdrovend zijn, maar ook de nauwkeurigheid en consistentie
missen die nodig zijn om vertrouwen te hebben in uw
identificatieresultaten. De implementatie van het MALDI-TOF
Axcess®-systeem biedt een intern instrument in combinatie met
onze Accugenix® gevalideerde microbiële databases om uw kritieke behoefte aan vrijwel
onmiddellijke, nauwkeurige en gevalideerde identificaties te ondersteunen.
In de afgelopen tien jaar is MALDI-TOF MS op grote schaal geïntroduceerd als
diagnostische techniek in microbiologische laboratoria, waar het de meeste andere
hulpmiddelen (bijv. fenotypische tests, biochemische identificatie en agglutinatiekits) heeft
vervangen als de eerstelijnsmethode voor de identificatie van pathogenen vanwege zijn
hoge diagnostische nauwkeurigheid, robuustheid, betrouwbaarheid en snelle doorlooptijd.
Bron: https://www.criver.com link 1)

Als je wilt zien hoe dit werkt, kijk dan eens naar het filmpje onder onderstaande link.
Link naar filmpje 2). Vanaf één minuut vijfentwintig gaat het concreet over de
toepassing.
Op de volgende bladzijde gaan we eens wat preciezer kijken.
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In nevenstaande afbeelding staat
een schematische weergave van
een vluchttijdmassaspectrometer.
In een vluchttijdmassaspectrometer
(TOF-MS) worden met een gepulste
laser ionen met lading q vrijgemaakt
uit een trefplaatje. De beginsnelheid
van deze ionen kan worden
verwaarloosd. De ionen worden
vervolgens versneld in het
homogene elektrische veld tussen
de afstotingsplaat en de aardplaat
en ontsnappen uit het veld door het
gat in de aardplaat. Vervolgens vliegen de ionen met constante snelheid door een
veldvrije ruimte (zie bovenstaande afbeelding). De detector aan het einde van de
veldvrije ruimte registreert tenslotte de aangekomen ionen. De hele opstelling bevindt
zich in vacuüm.
De ionen in bovenstaande beschrijving kunnen in deze toepassing dus grote moleculen
zoals eiwitten zijn. Door het gedetecteerd spectrum van looptijden te vergelijken met de
spectra die eerder zijn opgenomen van bekende test samples, kan een snelle
identificatie van bijvoorbeeld pathogenen plaatsvinden.
a) Waarvoor staan de letters TOF-MS in het artikel.
b) Toon aan dat onderstaande formule geldt voor de totale vluchttijd van trefplaatje tot
detector.
t totaal = �

2m
d
∙ �b + �
q ∙ Ub
2

Bij een experiment bedraagt de totale vluchttijd van bepaald eiwit (A), dat door een
spanning van 1,40 kV werd versneld en een traject aflegde met b = 1,50 cm en
d = 0,650 m, 278 µs. Het eiwit is tweewaardig positief geïoniseerd, dus A2+.
c) Bereken de massa van dit A2+-eiwit op basis van deze meetgegevens.
d) Bereken de snelheid van het A2+-eiwit op het moment dat dit het gat in de aardplaat
passeert.
Als je meer wilt weten over vluchttijdmassaspectrometers in het algemeen, kijk dan
eens naar de tutorial in nevenstaande link: link naar site 1).
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Condensator
Een condensator is niets anders dan een opslagplaats
voor lading. De eenvoudigste uitvoering bestaat uit twee
parallelle metalen platen op korte afstand van elkaar
zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding. Dit is
een zogenaamde plaatcondensator. Door een spanning
aan te leggen tussen beide platen zal de ene plaat
positief en de andere negatief geladen worden. Tussen
de beide platen ontstaat een elektrisch veld. De
elektrische energie die wordt verbruikt tijdens het laden van een condensator, wordt dus
omgezet in elektrische energie van het veld.
Er blijkt een eenvoudig verband te bestaan tussen de hoeveelheid lading die in een
condensator kan worden opgeslagen en de spanning die tussen de platen is aangelegd.
Het blijkt een eenvoudig rechtevenredig verband te zijn.
Q=a∙U+0

(vergelijk met y = a·x + b)

Hierin is:
• Q de lading op de platen in Coulomb;
• U de spanning tussen de platen in Volt;
• a het hellingsgetal.

Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de
condensator C.
Er geldt dus:
C=

Q
U

Hierin is:
• C de capaciteit van de condensator in Farad;
• U de spanning over de condensator in Volt;
• Q de lading in de condensator in Coulomb.

De eenheid van de capaciteit is dus C/V oftewel Coulomb per Volt. Deze eenheid
noemen we ter ere van Michael Faraday (1791 – 1867) de Farad (F).
In de praktijk worden condensatoren voor allerlei
doeleinden in de elektronica gebruikt. Wij zullen dit
onderdeel bij het elektronicaproject van dit schooljaar
ook weer tegenkomen. Condensatoren zijn er in allerlei
maten, zie nevenstaande afbeelding.
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt de condensator niet
meer compleet behandeld. Als je dit onderwerp toch
eens volledig wilt zien, kijk dan eens bij de reader van
voorgaande schooljaren. Link naar reader 1)
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Het laden van een condensator
Als een spanning wordt aangelegd over de
platen van een condensator loopt er gedurende
het vullen van de condensator een stroom. In
nevenstaande afbeelding is een schakeling
weergegeven waarmee een condensator kan
worden geladen.
Je ziet in onderstaande afbeelding dat
naarmate de condensator voller wordt de
spanning over de condensator oploopt. De
spanning over de condensator is echter
tegengesteld aan die van de spanningsbron. Als de condensator maximaal gevuld is bij
een bepaalde spanning dan is de spanning, op het minteken na, gelijk aan de spanning
van de spanningsbron, (dit volgt rechtstreeks uit de spanningswet van Kirchhoff).

In de praktijk dient een condensator vaak als buffer om spanningspieken op te vangen.
De overtollige lading/energie wordt dan als het ware even in de condensator gedumpt.

Het ontladen van een condensator
Om een condensator te ontladen kan gebruik worden gemaakt
van nevenstaande schakeling.
De energie die tijdens het laden van een condensator is
opgeslagen in het elektrische veld van de condensator wordt nu
weer vrijgegeven. De energie wordt omgezet in elektrische
energie zodat er gedurende het ontladen een stroom loopt. De
condensator doet als het ware gedurende enige tijd dienst als
batterij. Echter wel met het verschil dat de bronspanning snel
afneemt tot 0 V.
In de praktijk wordt een condensator dan ook bijvoorbeeld
gebruikt om een apparaat of schakeling nog gedurende enige
(korte) tijd van energie te voorzien. Dit kan
bijvoorbeeld kleine onderbrekingen in de
stroomvoorziening opvangen, of genoeg tijd
opleveren om een generator te starten of andere
noodmaatregelen op te starten.
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