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Definisies 
BEGRIP DEFINISIE 

Elektrostatika Studie van statiese (stilstaande) ladings (gelaaide deeltjies). 

Lading ‘n Oormaat of tekort aan elektrone op deeltjies. 

Elektrifisering Proses waarby 'n voorwerp elektrone by kry of verloor. 

Tribo-elektriese 
Lading 

Proses waarby elektrone oorgedra word van een voorwerp na 'n ander deur middel 
van wrywing. Dit is 'n tipe elektrifisering. 

Konduksie 
Proses waarby 'n ongelaaide voorwerp gelaai word deur 'n ander gelaaide voorwerp 
in kontak te bring met die ongelaaide voorwerp. 

Induksie 
Proses waarby 'n ongelaaide voorwerp pole verkry deur 'n gelaaide voorwerp naby te 
bring. 

Polarisasie 
Die vorming van 'n polêre stof deur die oriëntering van atome se elektrone of 
molekules se pole in die stof om 'n algehele negatiewe en positiewe kant te vorm. 

Dipool 'n Deeltjie met twee teenstrydige kante, bv. noord en suid, positief en negatief. 

Wet op die Behoud 
van Elektriese 
Lading 

Die netto lading van 'n geïsoleerde sisteem by konstant gedurende fisiese prosesse. 
Lading kan nie geskep of vernietig word nie, slegs oorgedra van een deeltjie of plek 
na 'n ander. 

Kwantisering 'n Entiteit se waarde is onveranderlik en kan nie opgedeel word nie. 

Kwantum 'n Enkele eenheid van 'n entiteit wat se waarde nie opgedeel kan word nie. 

Beginsel van 
Kwantisering van 
Lading 

'n Voorwerp het 'n elektriese lading wat 'n heelgetal veelvoud is van die elementêre 
lading. 

Statiese Elektrisiteit en Lading 

Soorte Lading 
In die atoom: 

- Protone: Positiewe gelaaide deeltjies 

- Neutrone: Neutrale gelaaide deeltjies 

- Elektrone: Negatiewe gelaaide deeltjies 

- Protone en elektrone het ewe groot maar teenoorgestelde ladings. 

- Protone en neutrone is in die kern en is nie verwyderbaar nie (vas). 

- Elektrone is rondom die kern en is verwyderbaar. 

∴ word deeltjies gelaai deur elektrone by te voeg of te verwyder. 

Alle voorwerpe bestaan uit atome, ∴ bevat protone en elektrone, ∴ bevat ladings. 

Protone = Elektrone → geen lading 

Protone > Elektrone → +e lading 

Protone < Elektrone → –e lading 

5 +e = 5 –e 
∴ netto lading = 0 

5 +e > 3 –e 
∴ netto lading = 2 + 

5 +e < 7 –e 
∴ netto lading = 2 – 

 



Hoe ‘n Voorwerp Gelaai Word 

Wrywing 

- Twee stowwe (veral isolators) gevryf → een dra elektrone oor na die 

ander. 

∴ Een word meer positief en die ander meer negatief gelaai. 

- Die lading van die stof sal afhang van die relatiewe neiging van die 

stof om elektrone eerder op te neem of af te gee. 

- Kan afgelees word op die Triboelektriese Reeks (die stof hoër op in 

die tabel sal die positiewe lading kry en dus elektrone afgee). 

Net elektrone word oorgedra. 

Protone bly waar hul is. 

Totale aantal protone en elektrone tussen die twee stowwe bly dieselfde.  

Induksie 

= laai d.m.v. nabyheid, ∴ geen kontak 

= tydelik (weer nie-polêr wanneer die gelaaide voorwerp verwyder word) 

Voor: 

- Voorwerp A is neutraal en die elektrone is eweredig versprei oor die 

voorwerp se oppervlakte. 

- Voorwerp B is negatief (kan ook positief wees) en die elektrone is 

eweredig versprei oor die voorwerp. 

Tydens:  

- Voorwerp A se elektrone word afgestoot (of aangetrek) deur die 

elektriese veld van voorwerp B. 

- Een kant van voorwerp A word negatief en die ander kant word 

positief. Die voorwerp is dus nou polêr (maar steeds algeheel 

neutraal). 

Konduksie 

= laai d.m.v. kontak 

= volhardend (voorwerp sal met tyd lading verloor en weer neutraal word) 

Voor kontak: 

- Voorwerp A is neutraal en die elektrone is eweredig versprei oor die voorwerp se oppervlakte. 

- Voorwerp B is negatief (kan ook positief wees) en die elektrone is eweredig versprei oor die voorwerp. 

Tydens kontak: 

- Voorwerp B se negatiewe elektriese veld stoot die elektrone na die een kant van die voorwerp (of die 

positiewe elektriese veld trek die elektrone aan na die een kant van die voorwerp). 

- Die verhoogde konsentrasie positiewe lading trek die elektrone van die een voorwerp aan en die 

elektrone word oorgedra. 

- Die oorspronklike negatiewe voorwerp word minder negatief en die positiewe voorwerp word meer 

negatief. 

STOF  

Droë vel 

 

Konynpels 

Perspeks 

Sellulose-asetaat 

Glas 

Menshare 

Nylon 

Wol 

Kathare 

Flennie 

Sy 

Papier 

Katoen (Neutraal) 

Staal (Neutraal) 

Hout (Feitlik neutraal) 

Eboniet 

Rubberballon 

Stywe rubber 

Nikkel, Koper, Silwer 

Skuimplastiek 

Kleefplastiek 

Politeen 

Poli-etileen 

Viniel (PVC) 

Silikon 
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Die Elektroskoop 

 

'n Elektroskoop is 'n apparaat wat wys hoe ladings met mekaar reageer. Spesifiek dat lading mekaar aantrek en 

afstoot. 

Negatief Gelaaide Materiaal 

Sonder aanraking 

1. Negatief gelaaide materiaal word nader aan 'n neutrale elektroskoop se geleidende plaat gebring. 

2. Die gelaaide materiaal se oormaat elektrone stoot elektrone vanuit die plaat, langs die geleidende 

metaalstaaf, na die blaadjies (induksie). 

3. Beide blaadjies word negatief gelaai. 

4. Die blaadjies stoot mekaar af en die hoek tussen die blaadjies word groter. Die elektrone sal terugkeer 

na die plaat sodra die materiaal verwyder word. 

Met aanraking 

Indien die materiaal aan die plaat raak sal elektrone aan die elektroskoop oorgedra word a.g.v. die plaat se 

positiewe lading (konduksie) en tekort aan elektrone. Die blaadjies sal mekaar aanhou afstoot selfs al word die 

materiaal verwyder. 

Positiewe Gelaaide Materiaal 

Sonder aanraking 

1. Positiewe gelaaide materiaal word nader aan 'n neutrale elektroskoop se geleidende plaat gebring. 

2. Die gelaaide materiaal se oormaat protone trek elektrone vanuit die blaadjies, langs die geleidende 

metaalstaaf, na die plaat (induksie). 

3. Beide plaatjies word positief gelaai. 

4. Die blaadjies stoot mekaar af en die hoek tussen die blaadjies word groter. Die elektrone sal terugkeer 

na die blaadjies sodra die materiaal verwyder word. 

Met aanraking 

Indien die materiaal aan die plaat raak sal elektrone aan die materiaal oorgedra word a.g.v. die materiaal se 

positiewe lading (konduksie) en tekort aan elektrone. Die blaadjies sal mekaar aanhou afstoot, selfs al word 

die materiaal verwyder. 

Elektrostatiese Kragte 
= aantrekkings- en afstotingskragte 

∴ = nie-kontak krag. 

Tussen Gelaaide Voorwerpe 
- Soortgelyke ladings stoot mekaar af (+ en + of – en –) en 

- teenoorgestelde ladings trek mekaar aan (+ en –). 

aantrekkings- en afstotingskragte = omgekeerd eweredig aan die afstand tussen die twee voorwerpe, 

∴ ↑ afstand tussen gelaaide voorwerpe → ↓ aantrekkings- en afstotingskragte tussen die gelaaide 

voorwerpe. 

Verduidelik alles i.t.v kragte!!! 

Sterker kragte oorheers! 

 

 Gelaaide materiaal 

 Geleidende plaat 

 Insulasie 

 Klokglas 

 Geleidende metaalstaaf 

 Foelie blaadjies 



 
  

Elektron Negatief (–) −1,6 ×10−19 𝐶 
Proton Positief (+) +1,6 ×10−19 𝐶 
Neutron Geen 0 𝐶 

 

Tussen Gelaaide en Ongelaaide Voorwerpe 
Aantrekkingskragte bestaan tussen gelaaide en ongelaaide voorwerpe.  

Polarisasie 

= oneweredige verspreiding van lading, maar bly elektries neutraal. 

∴ geen oordrag van ladings vind plaas nie. 

In isolators: 

- Elektrone 

≠ vry van atome nie, 

∴ beweeg nie deur die stof van een 

plek na 'n ander nie. 

∵ kern se aantrekkingskrag op die 

elektrone is sterker as die krag van die 

eksterne lading. 

- Reste kan tog oriënteer (molekule draai of 

elektrone skuif in die atoom) ∴ → vorm 

tydelike dipool. 

= GEINDUSEERDE POLARISASIE (polarisasie a.g.v. 'n eksterne invloed). 

In molekules: 

Sommige molekule = polêr (bv. water), 

∴ het 'n positiewe en 'n negatiewe kant (dipool), MAAR is steeds algeheel 

elektries neutraal. 

Molekules roteer in die teenwoordigheid van 'n eksterne lading. 

Bewerkings met Ladings 

Eenheid en Simbool van Lading 

 

Behoud van Lading 

Ladings word slegs oorgedra, ≠ geskep of vernietig nie. 

Algebraïese som van alle ladings in 'n geslote sisteem (= geen eksterne invloed) bly konstant. 

Alle ladings voor interaksie = Alle ladings na interaksie 

Formules 

Eenhede van die ladings moet dieselfde wees in die formules. 

Bv. Hou C by C, mC by mC, μC by μC, nC by nC, en pC by pC. 

 
Bereken: 

- Totale lading (Q in C) oorgedra of op die voorwerp a.g.v. die aantal elektrone (n) se individuele ladings 

(qe) saam. Q = nqe 

- Aantal elektrone (n) wat saam verantwoordelik is vir die totale lading (Q in C) oorgedra of op die 

voorwerp a.g.v. hul individuele ladings (qe). Kan nie 'n breuk wees nie! ∴ n ∈ ℤ. n = Q/qe 

- Die lading van elke elektron (qe) wat saam (n) bydrae tot die totale lading (Q in C) oorgedra of op die 

voorwerp. qe = Q/n 

Simbool: Q 
Eenheid: Coulomb 
Simbool van eenheid:  C 
Simbool vir die lading van 
'n enkele elektron:  

qe 

𝑸 =  𝒏𝒒𝒆 
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Net op toepassing op identiese geleiers. 

Na kontak sal alle voorwerpe wat op dieselfde tyd aanmekaar geraak het dieselfde lading hê. 

Die lading wat een voorwerp verloor = die lading wat die ander voorwerp ontvang. 

Bereken: 

- Lading (Q) op 'n voorwerp nadat al die gelaaide en ongelaaide voorwerpe (Q1, Q2, … Qn) aanmekaar 

geraak het. 

- n = die aantal voorwerpe wat op dieselfde tyd aanmekaar geraak het. 

- Indien voorwerpe aanmekaar raak, geskei word, en dan weer aan ander gelaaide voorwerpe raak, 

moet twee berekeninge gedoen word. 

 
Bereken: 

- Die verskil (Δ) in ladings (Q) van 'n voorwerp voor (Qi) en na (Qf) 'n interaksie, of 

 ∴ m.a.w. hoeveel lading is oorgedra. 

- Die verskil (Δ) in ladings (Q) van twee voorwerpe (QA en QB). 

 Kwantisering van Lading 
= eenheid wat nie opgedeel kan word nie. 

Bv. elektron se lading = −1,6×10−19 𝐶 

- Kan nie iets anders wees nie. 

- Kan nie 'n halwe elektron of proton kry nie. 

- Kan net veelvoude van 1,6×10−19 wees.

   

Coulomb 𝑪 × 100 
Millicoulomb 𝒎𝑪 × 10−3 
Microcoulomb 𝝁𝑪 × 10−6 
Nanocoulomb 𝒏𝑪 × 10−9 
Pikocoulomb 𝒑𝑪 × 10−12 

𝑸 =  
(𝑸𝟏) + (𝑸𝟐) + . . . . + 𝑸𝒏

𝒏
 

𝚫𝑸 =  𝑸𝒇 −  𝑸𝒊  of  𝚫𝑸 =  𝑸𝑨 −  𝑸𝑩 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lading (Q) 

Coulomb (C) 

Elektron lading (qe) 

Proton lading (qp) 

Coulomb 𝐶 × 𝟏𝟎𝟎 
Millicoulomb 𝒎𝑪 × 10−3 
Microcoulomb 𝝁𝑪 × 10−6 
Nanocoulomb 𝒏𝑪 × 10−9 
Pikocoulomb 𝒑𝑪 × 10−12 

Lading 
Elektron Negatief (–) −1,6 × 10−19  𝐶 
Proton  Positief (+) +1,6 × 10−19  𝐶 
Neutron Geen  0 C 

nader = sterker 

afstoot 

aantrek 

Induksie 

δ- δ+ 

Q = -4 Q = 0 

Konduksie 

ΔQ = -2 

Q = -2 Q = -2 

Wrywing 

–  
–  

–  
–  

–  Protone bly 
Elektrone beweeg 

ELEKTROSTATIKA 
Wet van Behoud van Lading 

Die netto lading van 'n geïsoleerde 

sisteem by konstant gedurende fisiese 

prosesse. 

Lading kan nie geskep of vernietig word 

nie, slegs oorgedra van een deeltjie of 

plek na 'n ander. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Polarisasie 

Oriëntasie 

   

   

   

   

   

   

   

 

Water 
(Polêre molekule) 

Formules 

𝑸 =  𝒏𝒒𝒆 

 

𝑸 =  
(𝑸𝟏) + (𝑸𝟐) + . . . . + 𝑸𝒏

𝒏
 

 

𝚫𝑸 =  𝑸𝒇 −  𝑸𝒊  of  𝚫𝑸 =  𝑸𝑨 −  𝑸𝑩 

 

Tribo-elektriese Reeks 


