
Grootheid Symbool Eenheid Symbool

lading Q Ampèreuur Ah

stroomsterkte I Ampère A

tijdsduur t uur h

Oefenvragen Elektriciteit (Hoofdstuk 8)
__________________________________________________________________________________

VERMOGEN EN ENERGIE (Zie ook § 8.4)

Met elektrische vermogen bedoelen we de energie die in een apparaat per s wordt omgezet: P = U I.
De omgezette energie is dan: E = P t.

Met de laatste formule kun je op twee manieren werken:
a. de officiële methode: P in W t in s E in J (= Ws)
b. soms is handig: P in kW t in h E in kWh
Een voorbeeld: Een machine met een vermogen van 2500 W is 2 h in bedrijf.
Hoe groot is de omgezette elektrische energie?
a. E = Pt = 2500 (W) × 7200 (s) = 18 000 000 J = 18 @10  J.6

b. E = Pt = 2,5 (kW) × 2 (h) = 5 kWh.
Methode b. levert dus veel kleinere getallen op.
Je kunt ook gebruik maken van de omrekening: 1 kWh = 3 600 000 J

1. In een digitale camera zit een speciale batterij (accu) die eerst moet worden opgeladen (met een oplader).
Zo’n oplader kun je schematisch als volgt voorstellen:

a. Wat doet dus de transformator?
b. Wat doet dus de gelijkrichter?
Met de lage spanning uit deze oplader wordt de accu een bepaalde lading gegeven.
Voor de accu gelden deze specificaties:

Voltage 3,7 V
Capacity 1,2 Ah

Met ‘capacity’ wordt hier bedoeld: de hoeveelheid lading die de accu kan bevatten. Een beter woord zou
dus zijn: ‘charge’ (= lading). De waarde 1,2 Ah moet je zo lezen: als de accu een stroom van 1,0 A zou
moeten leveren, kan hij dat 1,2 h volhouden.
c. Hoe lang zou deze (volle) accu een vaste stroom kunnen leveren van 4,0 A? Waarom?

Voor het uitrekenen van de lading geldt een
formule. We korten de lading af met Q, de
stroomsterkte met I, de tijdsduur met t. In de
tabel zie je dat nog eens overzichtelijk. We
willen een formule te vinden voor het verband
tussen deze drie grootheden.
d. Leg uit waarom de formule Q = I/t in elk

geval niet juist kan zijn (Let op de eenheden).
e. Wat is de juiste formule en waarom?

De eenheid Ah is wel handig als je met een grote hoeveelheid lading te maken hebt (zoals bij een accu).
Maar de officiële eenheid is As (Ampèreseconde), meestal genoemd: Coulomb (C).
f. Leg uit waarom een lading van 1 Ah gelijk staat aan 3600 C.
g. Bereken hoeveel lading (in C) de accu bevat als hij volledig is opgeladen.



U (V) I (A) P (W )

30 0,40

0,20

24

48

2. (Vervolg) In deze vraag willen we het rendement van de accu vinden.
Eerst kijken we naar de oplader (die energie aan de accu levert). Hierbij behoren de volgende gegevens:

Output 4,2 V 700 mA
Charging time 120 min.

a. Bereken het elektrische vermogen dat de oplader levert.
b. Bereken de elektrische energie (in J) die de oplader (aan de accu) levert tijdens genoemde 120 min.
c. Als vraag b. maar nu in kWh.

We kijken nog eens naar de gegevens van de opgeladen accu:
Voltage 3,7 V
Capacity 1,2 Ah

Neem aan dat de accu nu 2,0 uur lang een stroom levert van 0,60 A.
d. Leg uit waarom de accu na die 2,0 uur dan ‘leeg’ is.
e. Bereken de elektrische energie (in J) die in genoemde 2,0 uur door de accu is geleverd.
f. Vergelijk de antwoorden van de vragen b. en e. en bereken het rendement van de accu.

COMPONENTEN (Zie ook § 8.3 en § 8.8)

3. Els maakt een elektrische schakeling met een ohmse weerstand.
a. Wat bedoelen we met: ‘ohmse weerstand’?
Om de spanning over én de stroom door de weerstand te meten, sluit ze
twee meters aan (zie figuur). Haar vriendin Marga zegt: “Zo klopt het niet
helemaal, want je meet nu de spanning over de weerstand en de
ampèremeter samen. Je meet dus iets teveel.” Ze heeft een beetje gelijk.
b. Teken hoe je de componenten moet schakelen om het door Marga

genoemde probleem op te lossen.
c. Welke (kleine) moeilijkheid ontstaat er dan?

(Tip: De ampèremeter moet alleen de stroom meten die door
weerstand R gaat, maar is dat nu ook zo?)

Hiernaast staan enkele resultaten van de proef.
Bedenk dat ze gewerkt heeft met een regelbare spanningsbron!
P = het omgezette vermogen.
d. Bereken de grootte van weerstand R.
e. Vul de ontbrekende getallen in. Geef ook berekening.

De laatste is wat moeilijker (Maar bedenk: als je U
verdubbelt, wordt I ook 2× zo groot! En P dus?)

4. Een monteur komt 0,20 s lang in aanraking met de 230 V-draad.
De stroom door zijn lichaam ondervindt een weerstand van 5,0 kÙ.
Bereken de stroomsterkte en de hoeveelheid lading die door zijn lichaam is gevloeid.

5. In een verwarmingsapparaat zit een metaaldraad,
waarvan de weerstand afhangt van de temperatuur. Zie de
grafiek. De draad wordt op een vaste spanning van 60 V
aangesloten. Kort na het inschakelen is de temperatuur
van de draad opgelopen tot 400 °C.
a. Is de draad een ‘ohmse weerstand’? Verklaar.
b. Bereken de stroomsterkte.
c. Bereken het vermogen dat in de draad wordt omgezet.
Na verloop van tijd is de temperatuur veel hoger
geworden. De draad levert dan een vermogen van 45 W.
d. Bepaal de temperatuur van de draad (Tip: je gaat nu

omgekeerd te werk, vergeleken met b/c).



Er zijn diverse soorten weerstanden:
Ohmse weerstand: Deze blijft vrijwel gelijk (evenveel Ù); belichting en temperatuurverandering heeft daarop

geen invloed. Materialen: nichroom, constantaan, manganien.
PTC-weerstand: Deze reageert op warmte: hogere temperatuur, dan ook hogere weerstand.

Materialen: zuivere metalen (b.v. koper, ijzer, wolfraam).
NTC-weerstand: Reageert precies andersom: hogere temperatuur, dan lagere weerstand.

Materialen: halfgeleiders (b.v. silicium, germanium).
LDR: (Light Dependent Resistor) Reageert op licht: sterkere belichting, dan lagere weerstand.

Vaak: halfgeleiders.

In de volgende opgaven kom je al deze vier soorten tegen. Ter herinnering: de formule van Ohm (U = IR) mag
je altijd gebruiken, maar alléén bij een ohmse weerstand blijft de R steeds hetzelfde.

6. Hiernaast staan enkele grafieken. Probeer bij
elk diagram te ontdekken of het over een
ohmse, een PTC- of een NTC-weerstand gaat.
Als het een ohmse weerstand is, bereken dan
ook de waarde ervan.
Hulp: bij B en C: Bepaal de weerstand bij drie
spanningen (b.v. 10, 15 en 20 V) en trek
daarna je conclusie. Bij D goed letten op de
grootheden langs de assen!

7. Walter sluit een weerstand aan op een spanning van 12 V. Kort na het inschakelen is de stroom 500 mA,
maar een aantal minuten later is deze  gestegen tot 600 mA.
a. Gebruikt hij een PTC- of een NTC-weerstand? Verklaar.
b. Bereken met hoeveel % de weerstand in die paar minuten is veranderd.
c. Leg uit waarom de kans groot is dat (als je niets doet) de stroom steeds groter wordt.

8. Julia sluit twee weerstanden in serie aan op 12 V (Om de totale
weerstand te vinden mag je ze dus bij elkaar optellen). De ene is

1 2een ohmse weerstand (R ). De andere (R ) is dat niet; in het
diagram zie je hoe voor die laatste het verband is tussen
temperatuur en weerstand.

2a. Leg uit of R  een PTC of een NTC is.

2Julia dompelt weerstand R  in kokend water. De stroomsterkte
blijkt dan 30 mA te zijn.

2b. Bepaal de waarde van R .

1c. Bereken de waarde van R .
Een hele tijd later is het water flink afgekoeld; de stroom is dan
nog maar 20 mA.
d Bepaal de temperatuur van het water.



materiaal lengte (m) diameter (mm) weerstand (Ù )

a. koper 45 0,22

b. constantaan 0,15 60

c. ijzer 800 25

d. 7,5 0,10 21

WEERSTAND (Zie ook § 8.6)

De formule voor het berekenen van een weerstand luidt: R = ñL/A

met: L = lengte (in m)
A = oppervlakte (in m²) van de doorsnede 
ñ = soortelijke weerstand (in Ùm). Zie Binas, tab. 8S11.

Als de oppervlakte (vaak in mm²) al is gegeven (of wordt gevraagd), dan kun je rechtstreeks met deze formule
werken. Soms echter wordt de diameter (dikte) van de draad vermeld. Dan moet je bovendien gebruik maken
van de oppervlakteformule voor een cirkel: A = ðr .2

Voorbeeld: Een metaaldraad is 67 m lang met een diameter van 0,22 mm. De weerstand is 30 Ù.
Van welk materiaal is deze draad (waarschijnlijk) gemaakt?

Oplossing:
Omdat je de diameter (= 2 × de straal) kent, kun je het beste eerst A berekenen: r = 0,11 mm 
÷ A = ðr  = ð × 0,11  = 0,038 mm² = 0,038 @10  m². [let op: komma gaat eigenlijk 6 plaatsen naar links, want2 2 S6

je rekent mm² ÷ m²] Nu verder met de bovenstaande formule:

Uitwerken: ñL = RA

ñ = RA/L

ñ = 30 × 0,038 @10 /67S6

ñ = 1,7 @10  = 17 @10  ÙmS8 S9

Zoek nu in Binas, tabel 8: Het zal wel koper zijn geweest.

9. Een draad heeft een weerstand van 100 Ù. De draad wordt
in twee precies even grote stukken geknipt. De twee delen
worden dan op elkaar gelegd, zodat je een twee maal zo
korte, maar wel dikkere draad krijgt. Zie dit in de
tekening. Bereken (of beredeneer) hoe groot de weerstand
is van die ‘nieuwe’ draad.

10. Aart heeft een 2,5 m lange ijzerdraad die zo dun is, dat hij de dikte ervan niet rechtstreeks kan meten. Hij
sluit de draad aan op een 4,5 V batterij. De stroomsterkte is 185 mA.
a.  Bereken de weerstand van de draad.
b.  Bereken de diameter.

11. Probeer de lege vakjes in de volgende tabel te vinden:



SERIESCHAKELING (Zie ook § 8.5)

totU  is de spanning van de bron;

1 1 2deze wordt ‘verdeeld’ in U  (spanning over R ) en U .
Er geldt de formule van Ohm:

1 1 2 2 1 2 1 2U  = IR  en: U  = IR  (en dus: U  : U  = R  : R )

v 1 2De vervangingsweerstand is R  = R  + R

tot vEn ook is U  = I × R
Dus: er is maar één stroom (I) die door alle weerstanden loopt.

1 2 tot 1 2 v12. Vind in de volgende gevallen de ontbrekende grootheden. Dus: bereken U , U , U , I, R , R  en R .

13. Een apparaat is in serie met een (ohmse) weerstand van 100 Ù op het lichtnet aangesloten.
Er loopt dan een stroom van 1,5 A.
a. Bereken de weerstand van het apparaat.
We willen nu dat de stroom 2,0 A wordt. De weerstand van 100 Ù moet dan vervangen worden.
b. Bereken de nieuwe waarde van die weerstand.

14. In een straalkachel (op 230 V) zijn twee even grote weerstanden

1 2R  en R  in serie geschakeld. Met een schakelaar S kun je zelf

2 2beslissen of er door R  stroom moet gaan of niet. Als er door R
géén stroom loopt geeft de kachel een vermogen van 800 W.
a. Staat de schakelaar dan open of dicht? 

1b. Bereken weerstand R .
We zetten de schakelaar in de andere stand.
c. Bereken het vermogen dat de straalkachel nu levert.

15. Peter sluit een lamp met een lang snoer (looplamp) aan op het lichtnet. Het snoer heeft zo’n grote
weerstand dat de lamp nog maar 180 V krijgt. Het vermogen van de lamp is dan 150 W.
a. Bereken de weerstand van de lamp.
b. Bereken de weerstand van het snoer.
b. Bereken hoeveel vermogen in het snoer wordt ontwikkeld.



PARALLELSCHAKELING (Zie ook § 8.5)

totI  is de stroom uit de bron;

1 1 2deze wordt ‘verdeeld’ in I  (stroom door R ) en I .
Er geldt de formule van Ohm:

1 1 2 2U = I R  en: U = I R

v v 1 2Voor de vervangingsweerstand (R ) geldt: 1/R  = 1/R  + 1/R

tot vEn ook is U = I  × R
Dus: er is maar één spanning (U) die over alle weerstanden staat.

1 2Voorbeeld: Neem R  = 20 Ù en R  = 30 Ù.

v v vDan is R  te vinden: 1/R  = 1/20 + 1/30 = 20  + 30  = 0,0833 ÷ R  = 0,0833  = 12 Ù.S1 S1 S1

[Gebruik dus de x  toets van de GR].S1

vVaak schrijven we het ook meteen zo op: R  = 20 // 30 = (20  + 30 )  = 12 Ù.S1 S1 S1

1 2 tot 1 2 v16. Vind in de volgende gevallen de ontbrekende grootheden. Dus: bereken I , I , I , U, R , R  en R .

17. Op het lichtnet worden parallel geschakeld: twee lampen van 250 W en een elektrische kachel met een
weerstand van 60 Ù. Bereken:
a. de stroomsterkte uit de bron.
b. de vervangingsweerstand.

18. Een verwarmingsapparaat bestaat uit 5 parallel met elkaar geschakelde (identieke) draden.
Op een accu van 12 V aangesloten levert het apparaat een totaal vermogen van 90 W.
a. Bereken het vermogen in elke draad.
b. Bereken de stroomsterkte door elke draad.
c. Bereken de weerstand van elke draad.
d. Bereken de vervangingsweerstand.
Na enige tijd gaat één van de draden stuk.
e. Bereken hoe groot nu de vervangingsweerstand is.
f. Bereken hoeveel vermogen de verwarming nu levert.



COMBI-SCHAKELING

Voorbeeld:

Op een lamp staat: 6,0 V/0,75 W.
Zie in de figuur hoe de lamp samen met twee weerstanden is
geschakeld.
Vraag: Op hoeveel V moet de spanningsbron ingesteld
worden om de lamp normaal te laten branden?

Systeem: Zorg in elk geval dat je de formules kent die je
regelmatig gebruikt, zoals: P = UI en U = IR.
Als je alle weerstanden weet, is het de moeite waard om de
totale vervangingsweerstand te berekenen.
In dit geval zijn ze niet allemaal bekend.
Begin dan te werken vanuit een weerstand, waarvan je twee dingen weet.

Stap 1: Van de lamp is gegeven dat U = 6,0 V en P = 0,75 W.
Dan is de stroomsterkte ook bekend: I = P/U = 0,75/6,0 = 0,125 A.

Stap 2: De 30 Ù-weerstand staat parallel met de lamp,
dus hierover staat óók 6,0 V spanning ÷ I = U/R = 6,0/30 = 0,200 A.

Stap 3: Na de 20 Ù-weerstand is er een stroomvertakking,
dus door de 20 Ù gaat een I = 0,200 + 0,125 = 0,325 A.

Stap 4: Over de 20 Ù staat spanning: U = IR = 0,325 × 20 = 6,5 V.
Stap 5: Totale spanning van de bron = 6,5 + 6,0 = 12,5 V.

Test als controle (zelf doen):
S Bereken de weerstand van de lamp (Gebruik formule van Ohm). Antwoord: 48 Ù

vS Bereken (gebruik o.a.: 1/R  = ... + ...) de totale vervangingsweerstand. Antwoord: 38,5 Ù
S Bereken de hoofdstroom. Antwoord: 0,325 A en dit klopt met stap 3 hierboven

19. Opgave: Bereken steeds de onbekende grootheden (als de lampen normaal branden).
Gebruik net zo’n ‘stappenplan’ als hierboven is gedaan.
Bij de schakelingen A en B: beginnen bij de weerstand van 20 Ù.



VEILIGHEID (Zie ook § 8.9)

De kleuren van elektrische bedrading hebben alles met veiligheid te maken.
Je moet vier soorten draden van elkaar onderscheiden:
1. fasedraad (bruin): heeft signaal 230 V
2. nuldraad (blauw): heeft signaal 0 V
3. schakeldraad (zwart): heeft signaal 230 of 0 V

deze draad (verlengstuk van fasedraad) zit achter een schakelaar; het hangt dus
van de stand van die schakelaar af hoeveel signaal de draad heeft.

4. aardedraad (geel/groen): heeft signaal 0 V
deze draad loopt van de (metalen) buitenkant van een apparaat naar de aarde;
zo kan er nooit een signaal op het omhulsel komen te staan.

Als alles goed is, zal de stroom alleen door de fase (of
schakel) en de nul lopen. En dan wordt er evenveel

F Nstroom afgevoerd als aangevoerd (I  = I ). In de
tekening is dan de stroom bij F en N gelijk. 
Als iemand de draad bij F aanraakt, loopt er stroom

F Nnaar de ‘aarde’. Dan is niet meer I  = I .
De aardlekschakelaar zorgt er dan voor dat de
stroom in zeer korte tijd wordt uitgeschakeld.
Als er teveel stroom door F (en dus ook N) gaat lopen
(door b.v. kortsluiting of overbelasting) dan smelt de
zekering (Z) door.

20. Het koperdraad in een tweeaderig snoer (blauw/bruin) is 0,20 mm dik. Het snoer is aangesloten op het
lichtnet. Op 2,5 m afstand van het stopcontact ontstaat kortsluiting tussen de beide aders. Stel dat er geen
goede zekering is (de stroom blijft dus lopen). Bereken tot welke hoogte die stroom zal oplopen.
(Tip: Bereken eerst de weerstand met R = ñL/A)

21. Vijf lampjes zijn aangesloten op een spanningsbron. Er zijn
twee soorten: A (15 V, 12 W) en B (12 W). Alle lampjes
branden precies goed (wat betreft spanning en vermogen).
a. Bereken de stroom die de bron levert.
b. Bereken de spanning die de bron levert.

Antwoorden rekenvragen

1. c. 18 min.

g. 4320 C

2. a. 2,94 W

b. 21,1 kJ

c. 0,00588 kWh

e. 16,0 kJ

f. 75,5%

3. d. 75 Ù

4. 0,046 A

9,2 @10  CS3

5. b. 1,71 A

c. 103 W

d. 1300 °C

6. A. 25 Ù

D. 50 Ù

7. b. 17%

8. b. 150 Ù

c. 250 Ù

d. 42 °C

9. 25 Ù

10. a. 24,3 Ù

b. 0,12 mm

11. a. 20 Ù

b. 2,4 m

c. 2,1 mm

d. goud

v12. A: R  = 25 Ù

1U  = 30 V

2U  = 45 V

to tU  = 75V

1B: U  = 12 V

I = 1,2 A

2R  = 15 Ù

vR  = 25 Ù

1C : U  = 20 V

1R  = 80 Ù

2R  = 40 Ù

vR  = 120 Ù

1D : U  = 30 V

to tU  = 42 V

2R  = 6,0 Ù

vR  = 21 Ù

13. a. 53 Ù

b. 62 Ù

14. b. 66,1 Ù

c. 400 W

15. a. 216 Ù

b. 60 Ù

c. 41,7 W

v16. A: R  = 7,5 Ù  

1I  = 2,5 A 

2I  = 1,5 A

to tI  = 4,0 A

1B: I  = 2,0 A

U = 24 V

2R  = 8,0 Ù

vR  = 4,8 Ù

2C: I  = 2,0 A

1I  = 0,5 A 

1R  = 80 Ù

vR  = 16 Ù

17. a. 6,0 A

b. 38 Ù

18. a. 18 W

b. 1,5 A

c. 8,0 Ù

d. 1,6 Ù

e. 2,0 Ù

f. 72 W

19. A: lamp 12V

2R  = 22 Ù

B: I = 2,6 A

1R  = 5,0 Ù

1C : R  = 3,0 Ù

2R  = 12 Ù

1D : R  = 6,0 Ù

2R  = 8,0 Ù

20. 85 A

21. a. 2,4 A

b. 25 V


