Elektriciteit wordt vaak kortweg ‘stroom’
genoemd. Dat komt omdat elektronen door een
elektrische draad in dezelfde richting stromen,
net als water door een tuinslang.
Apparaten gebruiken elektriciteit. Ze zijn
aangesloten op een stopcontact of ze gebruiken
batterijen/accu’s. Een stopcontact is een
spanningsbron waardoor er stroom kan gaan
lopen. Batterijen geven gelijkstroom. De
stroom gaat in één richting.

Om ons van energie te voorzien moeten
elektronen ononderbroken rondcirkelen
in een circuit. Dit noemen we een stroomkring. Als de stroomkring open is, loopt de
stroom er niet door. Als de stroomkring
gesloten is, loopt de stroom er wel door.

Sommige materialen geven veel weerstand/vertragen de
stroom van elektronen. Elektriciteit kan door grafiet in een
potlood stromen, maar het kost veel moeite. Grafiet wordt
een weerstand genoemd. Zo kun je een dimmer maken. Hoe
langer de potloodstift is, hoe meer weerstand er is en hoe
meer het licht wordt gedimd.
Rekenen met stroom:
U= Spanning in Volts,
I=Stroomsterkte in Ampères,
R=Weerstand in Ohms,
P=Vermogen in Watts
( R =12 ohm, I = 3 ampères.
De spanning is dan: 12 x 3= 36Volt)
(6 volt= 4ohm x ?( 6 : 4 =1,5 ampères)

Zonne-energie omzetten in
elektrische energie.
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Dit beeld is een eerbewijs aan George Ohm
Houd je aan de Wet van Ohm: U = I x R
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Lichtafhankelijke Potmeter
weerstand
variabele Condensator
weerstand Kan enige tijd
lading bewa
ren

NPN Transistor
Kan elektrische signalen versterken

Batterij in serie geschakeld

Piëzo element
Vangt mechanische trillingen op

Stromende elektriciteit, circuits/schakelingen, schakelaars en sensoren...
Hieronder een aantal voorbeelden van schakelingen...
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Geleiders zijn
materialen waarin
elektronen gemakkelijk kunnen
bewegen.

Met een schakelaar kun je de
elektrische stroom doorlaten of juist
tegenhouden. Je kunt de elektriciteit
dus in- en uitschakelen (aan- of
uitzetten). Zo beheers en bestuur
je de stroom elektronen.
Soorten schakelaars in een circuit:
Maakschakelaar (aan- en uitschakelaar)
Breekschakelaar, Drukschakelaar,
Tuimelschakelaar, Wipschakelaar.
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Stroomkring/circuit: De bewegende
elektronen stromen door een geleider
naar de verbruiker (motor, lampje,
zoemer/ook wel actuatoren genoemd),
waar ze de energie geven die iets laat
gebeuren. Dan stromen de elektronen
weer terug uit de belasting naar de
minpool van de batterij.
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Serieschakeling

Drie serieschakelingen
parallel geschakeld

Parallelschakeling

Op de plaats van een schakelaar kan ook een
sensor zitten. Een sensor is een apparaat dat
iets kan waarnemen. Zo wordt een drukschakelaar ook een druksensor genoemd. Wat alle sensoren hebben is dat ze een signaal doorgeven
als ze iets meten. (vergelijk dit met ons zien,
horen, voelen, ruiken, proeven).We kennen ook
de magneetsensor (een reedcontact die een
magneet voelt) De vochtsensor, de druksensor,
de lichtsensor…enz.
Sensoren worden gebruikt in slimme
schakelingen en dus ook in de robottechnologie.

Een stroomgenerator maakt
stroom. Door stroom te sturen
door een motor en de assen van
twee motoren te verbinden maakt
de bewegingsenergie in de tweede
motor weer elektrische energie,
waardoor de lamp gaat branden.

Huishoudrobot

Botsende wolken: als de wolken in de
lucht tegen elkaar wrijven of botsen raken ze elektrisch geladen. Als er te veel
elektriciteit in een wolk zit, zoekt een
deel van die lading een uitweg naar de
grond. Zo’n vonk naar de aarde heet een
bliksemflits. Die bliksemflits is gloeiend
heet en verhit de lucht. De lucht zet
daardoor uit en wat later dan de flits
volgt er een enorme klap: de donderslag.

Over elektronica is nog veel meer te
leren. Met de ‘microbit’ leer je nog
meer elektronische onderdelen die in
schakelingen worden gebruikt en leer je
dus ook hoe je de stroom kunt sturen.
Nog leuker is dat je er ook door leert
programmeren.

+

Een atoom is opgebouwd uit een positieve
atoomkern bestaande uit protonen en
neutronen met daar omheen een negatieve wolk
van elektronen.
De lading van de elektronenwolk is precies
even groot als die van de atoomkern; het
atoom is als geheel neutraal van lading.

LED staat voor ‘light emitting diode’
(lichtuitzendende diode). Deze diode
is een speciaal soort weerstand die
alleen licht geeft en geen warmte, zoals een gloeilamp. Een led laat de stroom maar in 1 richting door.
De min-aansluiting (kathode) is de kortere aansluitdraad. De plusaansluiting is de anode. Door een led
mag niet te veel stroom gaan. Daarom gebruiken we
een weerstand om de stroomsterkte te
verminderen. De waarde van een weerstand geef je
aan in ohm (voor formule zie ommezijde).
Elektriciteit en magnetisme hebben veel met elkaar te maken.
Als een elektrische stroom door een stroomdraad stroomt, schept dat
een magnetisch veld.
Dit kun je testen met een kompasnaald.
Met deze kennis kun je zelf een elektromagneet bouwen. Gebruik een
grote spijker als tijdelijke magneet. Hoe meer draad er om de spijker
gewikkeld wordt hoe sterker de magneet is.

De atomen waaruit materialen bestaan hebben negatief
geladen elektronen- en positief geladen+ protonen.
Een elektron kan overspringen naar een ander atoom.
Wanneer een ballon en jouw haar langs elkaar gewreven
worden, wordt de buitenste laag elektronen (de vrije
elektronen) van jouw haar-atomen afgewreven.
We zeggen dan dat de ballon elektrisch geladen is.
Als atomen elektronen verliezen, zeggen we dat ze positief
+ geladen worden. Als atomen elektronen erbij krijgen, zijn
ze negatief - geladen. Twee gelijke ladingen stoten elkaar af,
verschillende ladingen trekken elkaar aan.
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Deze vis springt op door
de elektrische lading:
De positieve deeltjes
van de vissen kleven
vast aan de negatief
geladen ballon.

