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Voorwoord
Aan de TU-Delft worden voor verscheidene faculteiten colleges Elektriciteit gegeven.
De inhoud daarvan, de volledigheid en de gestrengheid van het betoog hangen af van
hetgeen de betrokken faculteit wenst en mogelijk maakt.
In dit boek worden de onderwerpen uit zulke colleges behandeld. Een onderwerp wordt
– waar nodig en waar dat kan – behandeld op verschillende niveaus van mathematische
rigueur. Dat maakt het mogelijk uit de paragrafen steeds dié keuze te maken, die voor
een bepaald college gewenst wordt. Bij de didactische opzet is daarmee rekening
gehouden. Passages aangegeven met ■ kunnen bij een eerste lezing worden
overgeslagen; passages met ■ kunnen worden overgeslagen, als men geen
vectorpotentiaal of meer geavanceerde beschouwingen gebruikt.
Het boek is opgezet als studieboek en niet als standaard handboek. Het is – zoals de
titel al zegt – een inleiding.
Bij het schrijven heb ik op de voortdurende kritische hulp van mijn collega drs. R.
Roest kunnen rekenen. Hem dank ik voor zijn hulp. De jarenlange samenwerking met
ir. A. Henderson leidde tot de vorm waarin het hoofdstuk over wisselstromen is
gegoten. De samenwerking met de VSSD was als steeds plezierig.
Mijn gedachten gaan ook uit naar A.J. Buijze, die mij destijds (Baros VI, Tjimahi; 23
okt ’44–22 aug ’45) de eerste beginselen van de natuurkunde bijbracht.
Het is mijn verwachting dat ik er niet in geslaagd zal zijn alle drukfouten te elimineren.
Wellicht zijn er ook tekortkomingen in het betoog. Wie mij op deze feilen wil wijzen
zal ik dankbaar zijn.
Den Haag, maart 1992

W. Buijze

Bij de 2e druk
In deze nieuwe druk zijn verbeteringen en kleine aanvullingen aangebracht, vaak op
grond van opmerkingen van vele anderen. Deze nieuwe uitgave kan gewoon naast de
vorige gebruikt worden.
Den Haag,
Voorburg, januari 1995

W. Buijze
R. Roest
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Bij de 3e druk
Hoewel aan de TU Delft steeds meer Engelstalige boeken worden gebruikt, heeft een
niet gering aantal studenten daarnaast toch behoefte aan vakliteratuur in het Nederlands.
Reden genoeg voor een nieuwe druk van Inleiding Elektriciteit en Magnetisme. De
tekst is op diverse plaatsen aangepast, enerzijds door vereenvoudigingen waar dat
mogelijk was, anderzijds door een meer expliciete toelichting waar dat nodig is
gebleken. Het laatste hoofdstuk is grondig herzien, waarbij wij ons strikt beperkt
hebben tot lineaire netwerken.
Den Haag,
Voorburg, januari 2007

W. Buijze
R. Roest
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1
Elektrostatische velden in vacuüm
1.1. De Wet van Coulomb
Door — voor zijn tijd zeer nauwkeurige — metingen te verrichten stelde Coulomb
(1736–1806) vast, dat de elektrostatische krachtwerking tussen twee lichamen met
zeer kleine afmetingen, geplaatst in vacuüm omgekeerd evenredig is met het
kwadraat van de onderlinge afstand en recht evenredig met de grootte van elk der
betrokken ladingen.
Plaatsen we een puntlading q in de nabijheid van een puntlading Q, die zich bijvoorbeeld in de oorsprong bevindt dan geldt:
r
1 Qq .
F(r) = f(r) e r met f(r) = 4pe
2
0 r
r
Hierbij zijn SI eenheden gebruikt en hierin is r de plaatsvector van q. Dan is e r de
eenheidsvector wijzend vanuit Q in 0 naar q.
–F(r)

Q

r

q

F(r)

Figuur 1.1.

Het door Q veroorzaakte krachtveld is een centraal krachtveld, dat bovendien
“omgekeerd” kwadratisch is. De wet van Coulomb is:
1 Qq re
F = 4pe
r
2
0 r

(1.1)

De ladingen zijn uitgedrukt in coulomb (C), de afstand in meter (m) en de kracht in
newton (N). De positieve evenredigheidsconstante 1/4pe0 is gelijk aan
9·109 Nm2 C–2.
Hiermee volgt voor de permittiviteit e 0 van vacuüm
e0 = 8,85·10–12 C2 N–1m–2.
De krachten zijn afstotend als beide ladingen hetzelfde teken hebben en aantrekkend
in het andere geval.
Zijn meer ladingen aanwezig dan vindt men de totale kracht op q uit een superpositie
als vectorsom van alle op q werkende krachten.
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1.2. Elektrische veldsterkte
Een ruimte waarin een zich in rust bevindende, elektrisch geladen puntmassa een
kracht ondervindt die een ongeladen puntmassa niet zou ervaren wordt een elektrisch
veld genoemd.
Het bestaan van een elektrisch veld wordt dus aangetoond door de krachtwerking die
een proefladinkje q in zo’n
r veld ondervindt.
Onder de veldsterkte
Er in een punt van een elektrisch veld verstaat men de
r
verhouding F/q waarin F de kracht is die het proefladinkje ondervindt:
r r
E = F/q
(1.2).
De kracht op het rproefladinkje is recht evenredig
r is met q; de hierboven gedefinieerde veldsterkte E is dus onafhankelijk van q: E is een echte veld-grootheid.
De eenheid voor E is N/C (newton per coulomb); later zullen we zien dat dit
hetzelfde is als V/m (volt per meter).
Uit (1.1) en (1.2) blijkt dat men voor de veldsterkte in een punt in het veld van een
puntlading Q (zie figuur 1.1) kan schrijven:
r
Q
· er
(1.3)
4pe 0 r 2
r
r
r
r
In het algemeen is E een functie van plaats en tijd: E r= E(x,y,z,t).
Als E niet
r
verandert in de loop van de tijd, met andere woorden als E = E(x,y,z), spreekt men
van een statisch elektrisch veld of ook: elektrostatisch veld.
Elk elektrostatisch veld wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van elektrische lading.
Deze lading kan (hoewel altijd te herleiden tot een verzameling van puntladingen) in
verschillende vormen aanwezig zijn.
E=

Voorbeeld 1. In een gasontladingsbuis bevindt zich voortdurend een groot aantal
elektronen en ionen. Vaak is de lading per mm3 niet nul; in dat geval heeft het zin,
het begrip ruimteladingsdichtheid te introduceren (symbool r) als lading per kubieke
meter; r def
= DQ/Dt, waarin Dt een klein volumetje is rond het punt waar we r willen
weten; DQ is de lading in dat volumetje.
Voorbeeld 2. Bij een geladen metalen voorwerp bevindt zich de elektrische lading
uitsluitend aan het oppervlak. In dat geval heeft het zin, het begrip oppervlakteladingsdichtheid in te voeren (symbool s) als lading per vierkante meter; s def
=
DQ/DS waarin DS een stukje oppervlak is rond het punt waar we s willen weten; DQ
is de lading op DS.
Voorbeeld 3. Bij een geladen draad ten slotte hanteert men wel het begrip
lijnladingsdichtheid of lineïeke ladingsdichtheid (symbool l) als lading per
strekkende meter; l def
= DQ/Dl waarin Dl een klein lijnstukje is rond het punt waar
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we l willen weten; DQ is de lading op dat lijnstukje.
Allerlei vraagstukken waarin deze begrippen
voorkomen kunnen worden opgelost door de
ladingen te verdelen in (quasi-)puntladingen.

1.3. Elektrische potentiaal
Men kan aantonen dat elk elektrostatisch veld
een conserverend krachtveld is.
Dat houdt in, dat de arbeid, door het veld verricht
op een proefladinkje q, als het wordt gebracht
van een punt A naar een punt B, onafhankelijk is
van de gevolgde weg.
Uit het feit dat elk elektrostatisch veld een
conserverend veld is volgt dat het proefladinkje q
in elk punt van zo’n veld een potentiële energie
Up bezit.
Onder de potentiaal V in een punt van een
elektrostatisch veld verstaat men de verhouding
Up /q waarin U p de potentiële energie van het
proefladinkje is in dat punt:

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (Como, 1745 – Como, 1827).
Natuurkundige en chemicus. Construeerde de eerste bron die in staat was
gedurende langere tijd een elektrische
(gelijk)stroom resp. -spanning te
leveren: de zgn. zuil van Volta.

V = Up/q

(1.4)
r
Ook V is een echte veldgrootheid, want uit het feit dat de kracht F recht evenredig is
met q volgt dat ook Up evenredig is met q; V is daarom onafhankelijk van q.
De eenheid voor V is de volt (genoemd naar Volta); uit (1.4) blijkt dat 1V = 1J/C =
1 Nm/C.
Voor de samenhang tussen veldsterkte en potentiaal grijpen we terug op de
samenhang tussen kracht en potentiële energie (van een proefladinkje in een
elektrostatisch veld). Noemen we de arbeid, door de veldkracht verricht als het
proefladinkje van A naar B gaat, WAÆB, dan geldt:
B
r r
UP - UP = WAÆ B = Ú F ◊ d l
A

B

A

Hieruit volgt voor het potentiaalverschil
B

VA – VB =

r

r

Ú E ◊ dl

(1.5)

A

r
Hierinris d l een infinitesimaal stukje van de tussen A en B gevolgde weg; in plaats
r
van d l kun je ook schrijven: d r (dat is een infinitesimale toename van de plaats-

