
OEFENING 14

ELEKTRISITEIT EN MAGNETISME

BLADSY 174



1 Teken die elektriese veldpatroon om die volgende:
1.1 Q is ’n +16 pC puntlading;

1.2 Q1 en Q2 is puntladings wat dieselfde ladings van 
+7 mC het;



1.3 Q1 het ’n lading van -3 nC en 
Q2 het ’n lading van +3 nC.

2 Voltooi die tabel deur een woord te gee vir die volgende 
begrippe:

Begrip/beskrywing Eenwoord-term

2.1 Dieselfde eenheid as volt per meter newton per coulomb 
(N·C-1)

2.2 Krag per eenheidslading by daardie 
punt in die elektriese veld

Elektriese veldsterkte



2.3 Die krag wat gelaaide voorwerpe op 
mekaar uitoefen.

Elektrostatiese

2.4 Eenheid waarin lading gemeet 
word.

coulomb (C)

2.5 Denkbeeldige lyne wat die grootte 
en rigting van die elektrostatiese
veld aandui.

Veldlyn



3. Gee sewe eienskappe van elektriese veldlyne.
Gee ’n denkbeeldige voorstelling van ’n elektriese veld. 
Kruis nooit nie en raak nie aan mekaar nie.
Begin en eindig loodreg op die oppervlakte van ’n 
gelaaide voorwerp. 
Bestaan in drie dimensies rondom ’n gelaaide voorwerp of 
puntlading. 
Waar dit ver uitmekaar is (lae digtheid) stel dit ’n swak 
elektriese veld voor.
Waar dit naby uitmekaar is (hoë digtheid) stel dit ’n sterk 
elektriese veld voor.



4 Twee puntladings, A en B, van onderskeidelik +46 nC 
en -58 nC, word 60 mm van mekaar af geplaas. Punt P 
is presies 40 mm vanaf A en 20 mm vanaf B op dieselfde 
reguit lyn soos in die skets aangedui:

4.1 Bereken die elektriese veldsterkte by P as gevolg van A.
kQA

EA by P =  r2

9 × 109(46 × 10-9)
=           0,042
= 2,59 × 105 N·C-1 na B gerig (regs)



4.2 Bereken die elektriese veldsterkte by P as gevolg 
van B.

kQB

EB by P =   r2

9 × 109(58 × 10-9)
= 0,022

= 1,31 × 106 N·C-1 na B gerig (regs)

4.3 Bereken die netto elektriese veldsterkte by P.
Neem
Enetto = (+2,59 × 105) + (+1,31 × 106)

= +1,57 × 106 N·C-1 na B gerig (regs)



4.4 Bereken die elektrostatiese krag op ’n +4 pC 
puntlading wat nou by punt P geplaas word.

F = qE
= 4 × 10-12(1,57 × 106)
= 6,28 × 10-6 N na B gerig (regs)

4.5 Stel ’n alternatiewe metode voor om die krag in Vraag
4.4 te bereken. Verduidelik net, moenie die krag weer
bereken nie.

Die krag van A op die puntlading en die krag van B op die 
puntlading kan apart bereken word, en die netto krag kan 
dan bereken word deur die vektorsom van die twee kragte te 
bereken.



5. Die elektriese veldsterkte by ’n punt R wat 𝓍
vanaf ’n lading Q is, is 500 N·C-1. Wat sal die
elektriese veldsterkte wees indien Q se lading 
halveer en die afstand tussen R en Q verdubbel?

E ∝ Q ∴ 1/2Q ⇒ 1/2E en
1

E ∝ r2 ∴ 2r ⇒ 1/4E
∴ 1/2E en 1/4E dus 1/8 E ∴ Ef = 1/8 (500) 

= 62,5 N·C-1



6 Twee puntladings, Q1 en Q2, ’n afstand van 3 m 
uitmekaar, word hieronder getoon. Die lading op
Q1 is -14 μC, en die lading op Q2 is +20 μC.

(DoE, Maart 2009)

6.1 Definieer die elektriese veld by ’n punt in die ruimte.
’n Elektriese veld is ’n ruimte om die elektriese punt 
waarin ’n ander gelaaide voorwerp ’n krag
sal ondervind.



6.2 Teken die elektriese veldpatroon as gevolg van 
hierdie twee ladings.



6.3 Bereken die netto elektriese veld by punt P wat 
tussen Q1 en Q2 en 2 m vanaf Q2 gelee is.

Elektriese veld by P as gevolg van Q1:
kQ1

E =  r2

9 × 109(14 × 10-6)
=               12
= 1,26 × 105 N·C-1 na links



Elektriese veld by P as gevolg van Q2:
kQ2

E =   r2

9 × 109(20 × 10-6)
=              22
= 0,45 × 105 N·C-1 na links

Enetto = 1,26 × 105 + 0,45 × 105 na links
= 1,71 × 105 N·C-1 na links



7 Twee sfere, X en Y, besit ladings r van 400 μC en 
-800 μC onderskeidelik, en die middelpunt daarvan 
is ’n afstand r uitmekaar soos in die skets getoon:

7.1 Bepaal die afstand tussen die sfere (r) indien daar by X 
’n elektriese veld van 2,0 × 107 N·C-1 a.g.v. Y is.



Ey = kQy

r2

kQy

r = √   Ey

9 × 109 × 8 × 10-4

r = √ 2 × 107

r = 0,6 m

7.2 Identifiseer die tipe krag wat tussen die twee sfere 
bestaan EN bepaal die grootte van die krag wat die 
twee gelaaide sfere op mekaar uitoefen.



kQ1Q2

F =    r2

F = 9 × 109 × 400 × 10-6 × 800 × 10-6

(0,6)2

F = 8 000 N aan trekkend

7.3 As die sfere X en Y in kontak met mekaar gebring word 
en dan weer teruggeplaas word, wat sal die lading op 
elk van die sfere wees?



Q1 + Q2

Q = 2
Q = (400 - 800)

2
= -200 mC

8. Bereken die elektriese veldsterkte tussen twee
teenoorgesteldgelaaide parallelle metaalplate wat 70 mm van 
mekaar af is waartussen ’n potensiaalverskil van 1 400 V heers.

E = V
d

E = 1 400
0,07

E = 20 000 N⋅C-1 vanaf die positiewe plaat na die negatiewe plaat



9. Bereken die afstand tussen twee teenoorgesteld-
gelaaide parallelle metaalplate waartussen ’n 
potensiaalverskil van 3 600 V heers met ’n elektriese 
veldsterkte van 50 000 N⋅C-1.

E = V
d

50 000 = 3 600
d

d = 0,072 m

10 Die elektriese veldsterkte tussen twee 
teenoorgesteldgelaaide parallelle metaalplate wat
45 mm van mekaar af is, is 15 000 N⋅C-1.



10.1 Bereken die potensiaalverskil tussen die plate.
E = V

d
15 000 = V

0,045
V = 675 V

10.2 Bereken die elektrostatiese krag wat ’n +25 nC lading sal 
ervaar as dit tussen die plate geplaas is.

F = qE
F = (25 × 10-9)(15 000)
F = 3,75 × 10-4 N vanaf die positiewe plaat na die negatiewe 

plaat



11. ’n +450 μC-lading is tussen twee teenoorgesteldgelaaide 
metaalplate wat 55 mm van mekaar af is. Die lading ervaar 
’n elektrostatiese krag met grootte 1,8 N. Bereken die 
potensiaalverskil wat tussen die plate heers.

F
E =  q
E =        1,8

450 × 10-6

E = 4 × 103 N⋅C-1 vanaf positiewe plaat na negatiewe  plaat

E = V
d

4 × 103 =     V
0,055

V  = 220 V


