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Elektriciteit
Elektriciteit kom je zowel in
de natuur als in de techniek
tegen.
Wat is elektriciteit eigenlijk en
hoe kun je elektriciteit
benutten om er leuke en/of
nuttige dingen mee te doen ?

Basisgrootheden
Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een
verwarmingsinstallatie.
Het doel van een verwarmingsinstallatie is het verwarmen van kamers in een gebouw.
De benodigde warmte-energie wordt meestal opgewekt door middel van verbranding
van aardgas. Het probleem daarbij is dat de plaats waar de warmte-energie wordt
opgewekt, niet de plaats is waar de warmte-energie ook daadwerkelijk nodig is. Veelal
staat de verwarmingsketel op zolder en zijn de radiatoren door het gehele gebouw
verdeeld. Op de een of andere manier zal de warmte-energie dus van de
verwarmingsketel moeten worden getransporteerd naar de plaatsen waar de warmteenergie nodig is. Het probleem daarbij is dat warmte-energie niet zomaar te verplaatsen
is.
De oplossing is dat de warmte-energie wordt toegevoegd aan een tussenstof die wel
gemakkelijk te verplaatsen is. In de verwarmingsketel wordt aardgas verbrand en de
daarbij vrijkomende warmte-energie wordt aan water toegevoegd. Dit warme water is
vervolgens met behulp van een pomp gemakkelijk via een buizenstelsel door het gehele
gebouw naar de verschillende radiatoren te transporteren. In de radiatoren wordt de
warmte-energie dan weer aan het water onttrokken en kan de kamer worden verwarmd.
In een elektrische schakeling doet zich een vergelijkbaar probleem voor. De elektrische
energie zit veelal in een spanningsbron. De energie is echter nodig bij de diverse
spanningsverbruikers zoals lampen en andere elektrische apparatuur. Elektrische
energie is eveneens niet zomaar te verplaatsen. Om die reden wordt ook elektrische
energie toegevoegd aan een medium dat wel gemakkelijk te verplaatsen is. In dit geval
wordt de elektrische energie aan elektrisch geladen deeltjes toegevoegd. Elektrisch
geladen deeltjes kan men wel gemakkelijk laten stromen en op die manier wordt de
elektrische energie van de spanningsbron naar de elektrische apparatuur
getransporteerd.
Om aan beide systemen te kunnen rekenen moet je onder andere weten hoeveel
transportmiddel er rond stroomt en hoeveel energie een bepaalde hoeveelheid
transportmiddel bij zich heeft.
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Verwarmingsinstallatie
In het geval van de verwarmingsinstallatie moet
je weten hoeveel liter water er per seconde door
een doorsnede van een buis stroomt en hoeveel
warmte-energie er in één liter water zit.
In nevenstaande afbeelding is dit voor een
aantal eenvoudige situaties weergegeven.
In de eerste situatie is er één radiator
aangesloten op de verwarmingsketel.
Stel er vertrekken twee liter water per seconde
en elke liter heeft 10 J aan warmte-energie
meegekregen van de verwarmingsketel.
Welke grootheden kunnen we dan definiëren?
•
•

Het aantal liter water dat per seconde
vertrekt noemen we de stroomsterkte (I).
In dit geval dus I = 2 L/s.
Het aantal joule warmte-energie dat elke
liter water bij zich heeft noemen we de
potentiaal (U).
In dit geval U = 10 J/L.

In de tweede en derde situatie is weergegeven
wat er gebeurt als er meerdere radiatoren zijn
aangesloten.
Bestudeer onderstaande uitspraken goed en
stel vragen als je ze niet snapt!
Voor de eerste situatie geldt:
Ib = I1 = I2 en Ub = U1 > U2
Voor de tweede situatie geldt:
Ib = I1 = I2 en Ub > U1 > U2
Voor de derde situatie geldt:
Ib = I1 + I2 = I3 en Ub = U1 > U2 > U3
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Elektrische schakelingen
In het geval van een elektrische schakeling moet je weten
hoeveel eenheden lading er per seconde door een
doorsnede van een draad stromen en hoeveel elektrische
energie elke eenheid lading bij zich heeft. Analoog aan het
verhaal voor de verwarmingsinstallatie op de vorige bladzijde
geldt hier exact hetzelfde.
Een eenheid lading is een Coulomb, oftewel een
hoeveelheid geladen deeltjes, net als een liter water een
hoeveelheid watermoleculen is.
In nevenstaande afbeelding is dit voor een aantal
eenvoudige situaties weergegeven.
In de eerste situatie is er één lampje aangesloten op de
spanningsbron.
Stel er vertrekken twee eenheden lading (2 Coulomb) per
seconde en elke eenheid lading heeft 10 J aan elektrische
energie meegekregen van de spanningsbron.
Welke grootheden kunnen we dan definiëren?
•
•

Het aantal eenheden lading dat per seconde vertrekt
noemen we de stroomsterkte (I).
In dit geval dus I = 2 C/s.
Het aantal joule elektrische energie dat elke eenheid
lading bij zich heeft noemen we de potentiaal (U).
In dit geval U = 10 J/C.

In de tweede en derde situatie is weergegeven wat er
gebeurt als er meerdere lampjes zijn aangesloten.

Bestudeer onderstaande uitspraken goed en stel vragen als
je ze niet snapt!
Voor de eerste situatie geldt:
Ib = I1 = I2 en Ub = U1 > U2
Voor de tweede situatie geldt:
Ib = I1 = I2 en Ub > U1 > U2
Voor de derde situatie geldt:
Ib = I1 + I2 = I3 en Ub = U1 > U2 > U3

Een elektrische stroomsterkte wordt echter niet uitgedrukt in C/s, maar in ampère (A).
Er geldt: 1 A = 1 C/s.
Tevens wordt een elektrische potentiaal niet uitgedrukt in J/C, maar in volt (V).
Er geldt: 1 V = 1 J/C.

Wat heeft de grootheid potentiaal te maken met de grootheid spanning zoals je die vorig
jaar hebt geleerd?
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Een spanning wordt eveneens aangegeven met een hoofdletter U en wordt eveneens
uitgedrukt in volt. Wat is het verschil?
Je weet nog uit de onderbouw dat een voltmeter parallel over een weerstand moet
worden aangesloten. Een voltmeter heeft dus 2 draden om aan te sluiten! Eén draad
vóór de weerstand en één erachter. De voltmeter meet de potentiaal vóór én achter de
weerstand en geeft vervolgens het potentiaalverschil weer. Een spanning is dus niets
anders dan een potentiaalverschil.
Wat is elektrische lading?
We hebben het al sinds de tweede klas over elektrische lading gehad, maar wat is dat
eigenlijk? Het blijkt dat er in de natuur twee soorten lading voorkomen. Die worden
aangeduid als plus en min. Die naamgeving is volstrekt willekeurig, maar is gewoon zo
afgesproken. Op basis van deze afspraak zijn elektronen negatieve deeltjes.
Hoe weet je of een ander deeltje ook negatief is?
Het blijkt zo te zijn dat als geladen deeltje bij elkaar in de buurt komen ze een
zogenaamde elektrische kracht (Fe) op elkaar uitoefenen. Met andere woorden ze
stoten elkaar af, of ze trekken
elkaar aan.
Deeltjes met lading van
hetzelfde teken stoten elkaar af
en deeltjes met lading van
tegengesteld teken trekken
elkaar aan. Als een geladen
deeltje in de buurt komt van een
deeltje dat niet geladen is, is er
geen kracht. Zie nevenstaande
afbeelding.
Dus wanneer is een ander
deeltje ook negatief?

Onder normale omstandigheden zit er net zoveel pluslading als minlading in een atoom,
molecuul, of voorwerp. Het atoom, molecuul of voorwerp is dan elektrisch neutraal. Om
een atoom, molecuul, of een voorwerp elektrisch te laden kun je elektronen toevoegen
of wegnemen. Je weet nog uit de onderbouw dat het de elektronen zijn die gemakkelijk
verplaatst kunnen worden, niet de plus geladen atoomkernen!
Een hoeveelheid elektrische lading drukken we uit in de eenheid Coulomb (afkorting C).
Met andere woorden één eenheid elektrische lading is gelijk aan 1 Coulomb lading. Eén
enkel elektron heeft een elektrische lading van -1,602⋅10-19 C (zie BiNaS tabel 7). Er
gaan dus 6,25⋅1018 (= 1/1,602⋅10-19) elektronen in één eenheid elektrische lading.
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Definities van basisgrootheden
Stroomsterkte:
Het aantal eenheden elektrische lading dat per seconde door een doorsnede van een
draad stroomt.
Symbool: I
Eenheid: A (ampère)
….. (C/s)
Potentiaal:
Het aantal joule elektrische energie dat elke eenheid elektrische lading bij zich heeft.
Symbool: U
Eenheid: V (Volt)
….. (J/C)
Spanning:
Het verschil in potentiaal tussen twee punten.
Symbool: U
Eenheid: V (Volt)
….. (J/C)

Vermogen:
Het aantal joule dat per seconde wordt toegevoerd of afgevoerd.
Symbool: P
Eenheid: W (Watt)
….. (J/s)
Weerstand:
De mate waarin een stroom wordt tegengewerkt.
Symbool: R
Eenheid: Ω (Ohm)

Fysische achtergrond bij deze grootheden

Stroomsterkte
Wat stroomt er?
Een elektrische stroom in een schakeling bestaat uit elektronen die van de minpool naar
de pluspool van een spanningsbron stromen. Als er dus een stroomsterkte van 1 A
( = 1 C/s) door een draad stroomt, dan stromen er 6,25⋅1018 elektronen per seconde
door een doorsnede van de draad.
Let op! De richting van een stroomsterkte is precies tegengesteld gericht aan die van
de elektronen.
De stroomsterkte gaat dus niet van min naar plus, maar van plus naar min.
Dat is historisch zo ontstaan. Men had eerst de richting van de stroomsterkte
afgesproken en pas daarna ontdekt wat er eigenlijk stroomde. En zoals dat
vaak gaat, de deeltjes gingen precies de andere kant op.
Potentiaal
Wat wordt er getransporteerd door de elektronen?
Elektronen zijn het transportmiddel waarmee elektrische energie door de schakeling
wordt getransporteerd.
Als elektronen een stroomkring doorlopen geven ze al hun elektrische energie af aan de
weerstanden die ze onderweg tegenkomen.
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Opgave: Geladen bollen
Stel je hebt twee identieke metalen bollen A en B. Bol A wordt
geladen en krijgt een lading van 0,30 mC. Bol B wordt eveneens
geladen en krijgt een lading van -0,70 mC. Zie nevenstaande
afbeelding.
a) Leg uit of bol A te veel of te weinig elektronen heeft.
Maak daarbij eventueel gebruik van onderstaande applet:
link naar applet 1).
b) Bereken hoeveel elektronen bol A te veel of te weinig heeft.
Bol A en B worden vervolgens geleidend met elkaar verbonden.
Zie nevenstaande afbeelding.
c) Bereken hoeveel elektronen er door de verbindingsdraad
stromen.
Tenslotte worden beide bollen geaard. Vervolgens wordt er een
positief geladen voorwerp in de buurt van bol A gebracht zonder
dat er elektrisch contact wordt gemaakt. Zie nevenstaande
afbeelding.
Terwijl het positief geladen voorwerp in de buurt van bol A is
wordt de aardverbinding verbroken. Daarna wordt het positief
geladen voorwerp verwijderd.
d) Leg uit of bol A geladen is en zo ja, of bol A dan positief of negatief geladen is.
e) Leg uit of bol B geladen is en zo ja, of bol B dan positief of negatief geladen is.
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De wet van Ohm
De wet van Ohm geeft aan hoeveel spanning nodig is om een stroomsterkte I door een
weerstand R te laten lopen.
Er geldt:
U=I⋅R

Met andere woorden:
Als je een stroomsterkte I door een weerstand R wilt laten lopen, dan kost je dat U volt.

Voorbeeld 1
Ub = 10 V
(elke eenheid elektrische lading heeft 10 J bij zich)
I b = 2,0 A
(er vertrekken 2 eenheden elektrische lading per seconde)
RL = 3,0 Ω
R = 2,0 Ω
Uit de wet van Ohm volgt:
URL = Ib x RL = 2,0 x 3,0 = 6,0 V
UR = Ib x R = 2,0 x 2,0 = 4,0 V

RL verbruikt 6,0 J per eenheid elektrische lading
R verbruikt 4,0 J per eenheid elektrische lading

Samen verbruiken RL en R dus 4,0 + 6,0 = 10 J per eenheid elektrische lading en dat is
precies wat elke eenheid elektrische lading in de spanningsbron heeft meegekregen.
Terug aangekomen in de spanningsbron krijgt elke eenheid elektrische lading weer
opnieuw 10 J aan elektrische energie en begint het verhaal van voren.

Voorbeeld 2
Ub = 10,0 V (elke eenheid elektrische lading heeft 10,0 J bij zich)
RL = 3,00 Ω
R1 = 2,00 Ω
R2 = 4,00 Ω
Ib = 2,31 A
(er vertrekken 2,31 eenheden elektrische lading per seconde)
(1,54 van de 2,31 eenheden elektrische lading gaan door R1)
I1 = 1,54 A
I2 = 0,769 A (0,769 van de 2,31 eenheden elektrische lading gaan door R2)

Uit de wet van Ohm volgt:
URL = Ib x RL = 2,31 x 3,00 = 6,93 V RL verbruikt 6,93 J per eenheid elektrische lading
UR1 = I1 x R1 = 1,54 x 2,00 = 3,08 V R1 verbruikt 3,08 J per eenheid elektrische lading
UR2 = I2 x R2 = 0,769 x 4,0 = 3,08 V R2 verbruikt 3,08 J per eenheid elektrische lading

Het lijkt erop dat in totaal 13 J wordt uitgedeeld per eenheid lading, terwijl een eenheid
lading slechts 10 J heeft meegekregen van de spanningsbron.
Wat is er aan de hand?
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Voor een eenheid elektrische lading die de route door RL en R1 volgt, geldt dat deze
6,93 + 3,08 = 10,0 J aan elektrische energie moet leveren. Dit is precies wat elke eenheid
in de spanningsbron heeft meegekregen (Ub = 10,0 V).
Voor een eenheid elektrische lading die de route door RL en R2 volgt, geldt dat deze
6,93 + 3,08 = 10,0 J aan elektrische energie moet leveren. Dit is eveneens precies wat
elke eenheid in de bron heeft meegekregen.
Terug aangekomen in de spanningsbron krijgt elke eenheid elektrische lading weer
opnieuw 10,0 joule aan elektrische energie en begint het verhaal van voren.

Je hebt dus geen 13,08 V nodig, want er is geen eenheid lading die zowel door R1 als R2
gaat.
Let op! - Het is de potentiaal (spanning) die wordt verbruikt, de stroomsterkte die
vanuit de spanningsbron vertrekt, is altijd gelijk aan de stroomsterkte die
uiteindelijk weer terug komt bij de spanningbron.
- De spanning over parallel geschakelde weerstanden is altijd gelijk.
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Serie- en parallelschakelingen
Serieschakeling

Parallelschakeling

Ub = U1 + U2
Ib = I1 = I2

Ub = U1 = U2
Ib = I1 + I2

Als je de uitleg op de voorgaande bladzijden over de grootheden stroomsterkte en
spanning hebt gesnapt, kun je bovenstaande regels voor serie- en parallelschakelingen
afleiden en zul je ze nooit door elkaar gooien.

Vervangingsweerstand
Hoe kun je een ingewikkelde schakeling vereenvoudigen tot een eenvoudige
schakeling?
Als je een schakeling wilt vereenvoudigen maak je gebruik van de grootheid
vervangingsweerstand Rv.

De vervangingsweerstand van de
eerste schakeling is die waarde voor
Rv in de tweede schakeling waarvoor
geldt dat Ub en Ib in beide
schakelingen dezelfde is. Met
andere woorden voor de juiste
waarde van Rv gedragen beide
schakelingen zich hetzelfde.

Voor het berekenen van de vervangingsweerstand gelden een tweetal basisregels.
Serieschakeling
Rv = R1 + R2 + …
Rv = Ub/Ib
Elektriciteit
R.H.M. Willems
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Wat staat serie en wat parallel?
Er is een relatief eenvoudige methode om na te gaan wat serie en wat parallel staat.
Start vanuit de pluspool van de spanningbron en geef elke stroomsterkte zijn eigen
kleur. In onderstaande afbeelding staat een systematische bepaling van de
vervangingsweerstand.
De rode bronstroom start vanuit de pluspool, gaat door R1 en splits in blauw en groen.
De blauwe en groene stroom komen uiteindelijk weer samen en vormen dan weer de
oorspronkelijke rode stroom die door R6 terug naar de spanningsbron gaat.
De groene stroom splits op zijn beurt in de gele en zwarte stroom. Na het passeren van
R4 respectievelijk R5 komen de gele en de zwarte stroom weer samen en vormen de
oorspronkele groene stroom.

Nadat je alle stromen op deze wijze hebt ingekleurd is het eenvoudig te zien wat serie
en parallel staat.
1) Alle weerstanden die in dezelfde kleur staan staan serie.
Dus R1 staat serie met R6 en R2 staat serie met R3 (zie eerste afbeelding).
Dat levert Rv1,6 en Rv2,3 (zie tweede afbeelding). Rv1,6 kan zowel links als rechts van de
spanningsbron worden getekend, zolang deze maar in de rode draad staat maakt het
voor de berekening van de vervangingsweerstand niets uit.
2) Een blok van weerstanden dat wordt ingeklemd tussen twee draden van gelijke kleur
staat parallel. Dus Rv2,3 en R4 en R5 staan parallel (ingeklemd tussen rood). Dat levert
Rv2,3,4,5 (zie derde afbeelding).
3) Uiteindelijk staan Rv2,3,4,5 en Rv1,6 beide in de rode draad en staan dus serie. Dat
levert de uiteindelijke vervangingsweerstand.
Door op deze manier afwisselend serie – parallel – serie – parallel enz.
vervangingsweerstanden te berekenen blijft er uiteindelijk slechts één
vervangingsweerstand over.
Als je meer uitgewerkte voorbeelden wilt bestuderen, kijk dan nog eens naar de reader
van vorig jaar. Link naar reader 1). Als je de antwoordbestanden niet hebt bewaard, mail
dan even.
Bij het berekenen van vervangingsweerstanden is het handig de schakeling zonder
meters te tekenen en dan pas te kijken wat serie en parallel staat.
Ideale voltmeters hebben een oneindig grote weerstand waardoor er geen stroom door
een voltmeter gaat. Draden met een voltmeter kun je dus net zo goed weglaten.
Ideale ampèremeters hebben geen weerstand. Ampèremeters kun je dus gewoon uit de
draad laten (wel de draad laten staan!).
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Opgave: Herhaling onderbouw
In de schakeling, zoals weergegeven in nevenstaande
afbeelding, zijn de weerstanden R1, R2, R3 en R4 gelijk aan
respectievelijk 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω en 40 Ω.
a) Bereken de stroomsterkte door de weerstanden R1, R2
en R3. Schrijf het resultaat in twee significante cijfers.
Men vervangt weerstand R2 door een weerstand van 0,0 Ω.
b) Bereken de bronstroomsterkte en de stroomsterkte door
weerstand R3. Schrijf het resultaat in twee significante
cijfers.

Energieverbruik in een elektrische schakeling
In nevenstaande afbeelding staat een schakeling
weergegeven waarvoor onderstaande gegevens gelden:
Ub = 21 V
R1 = 5,0 Ω
R2 = 10 Ω
Uit deze gegevens is gemakkelijk af te leiden dat:
Ib = 1,4 A
U1 = 7,0 V
U2 = 14 V

Wat betekent dit voor het energie verbruik van de weerstanden en de schakeling als
geheel?
Bron
Ub = 21 V betekent dat er per eenheid elektrische lading 21 J aan elektrische energie
wordt getransporteerd.
Ib = 1,4 A betekent dat er 1,4 eenheden lading per seconde uit de batterij vertrekken.
Dat betekent dus dat er 21∙1,4 = 29,4 J per seconde de spanningsbron verlaten.

R1
Er gaan 1,4 eenheden elektrische lading per seconde door R1.
Elke eenheid lading geeft 7,0 J af.
Dus R1 onttrekt per seconde 1,4∙7 = 9,8 J.
R2
Er gaan 1,4 eenheden elektrische lading per seconde door R2.
Elke eenheid lading geeft 14 J af.
Dus R2 onttrekt per seconde 1,4∙14 = 19,6 J.

Ter controle
De twee weerstanden verbruiken per seconde 9,8 + 19,6 = 29,4 J.
Dat is precies wat de batterij per seconde afstaat.
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Bovenstaande is gewoon logisch beredeneerd op basis van de eerder gedefinieerde
grootheden. Je hebt in de onderbouw dit soort berekeningen echter al gedaan, maar
dan met een formule.
Het aantal joule per seconde is namelijk niets anders dan de eenheid Watt (W)
behorende bij de grootheid vermogen (P).
Op de vorige bladzijde staat:
Bron
Ub = 21 V betekent dat er per eenheid elektrische lading 21 J aan elektrische energie
wordt getransporteerd.
Ib = 1,4 A betekent dat er 1,4 eenheden lading per seconde uit de batterij vertrekken.
Dat betekent dus dat er 21∙1,4 = 29,4 J per seconde de spanningsbron verlaten.
29,4 = 21∙1,4 is in formulevorm niets anders dan P = U∙I.
Daarmee heb je de formule P = U∙I dus afgeleid.

Je kunt deze formule nog combineren met de wet van ohm waarna je drie varianten van
dezelfde formule hebt.
P=U∙I
�
U=I∙R
P=U∙I
U
�
I=
R

⟹

P = (I ∙ R) ∙ I = I2 ∙ R

⟹

U
U2
P=U∙� �=
R
R

Dus uiteindelijk heb je dan drie formules om P te berekenen.
P = U ∙ I = I2 ∙ R =

U2
R

Het totale energieverbruik is dan eenvoudig te berekenen met E = P∙t.
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Opgave: Schakeling met zekering
In de hiernaast getekende schakeling zijn de drie getekende
lampjes identiek. Elk lampje verbruikt 8,0 W bij een spanning
van 10 V.
De zekering heeft een maximale stroomsterkte van 3,0 A.
a) Bereken de stroomsterkte door elk lampje (laat de
zekering hierbij buiten beschouwing).
b) Bereken de elektrische energie die elk lampje verbruikt
als deze schakeling gedurende 1,0 minuut wordt
ingeschakeld (laat de zekering hierbij buiten
beschouwing).
c) Leg uit of de zekering zal doorbranden als je de
schakeling inschakelt.
Opgave: Energieverbruik
Van een schakeling is het schema hiernaast gegeven.
Op de lampjes staat het opschrift:
L1 :
5,0 W, 25 V
50 W, 25 V
L2:
Neem aan dat beide lampjes optimaal branden.
Bereken het vermogen dat de weerstand R omzet in warmte.
Schrijf het resultaat in het juiste aantal significante cijfers.

Redeneren met elektrische grootheden
Opgave: Plaats extra weerstand
Een lampje (14 V, 4,0 W) is aangesloten op een
spanningsbron van 36 V zoals hiernaast weergegeven. De
weerstand R1 in serie met het lampje heeft een weerstand
van 77 Ω.
Het lampje brandt in deze situatie optimaal.
a) Bereken de weerstand van het lampje.
Vervolgens wordt een tweede identiek lampje parallel aan het eerste aangesloten.
Hierdoor zullen beide lampjes niet een optimaal branden. Je kunt beide lampjes
optimaal laten branden door een weerstand R2 in de schakeling op te nemen.
b) Laat voor tenminste 3 mogelijke plaatsen voor R2 zien dat deze al dan niet voldoen.
Teken voor elke mogelijkheid de bijbehorende schakeling. Geef duidelijk je
gedachtegang aan.
Zeker NIET rekenen.
c) Bereken voor een goede mogelijkheid hoe groot de weerstand R2 moet zijn.
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Variabele weerstanden
Een ohmse weerstand is een weerstand waarvan de weerstandswaarde constant is.
Voor veel weerstanden geldt dit echter niet. Soms is de weerstandswaarde niet
constant vanwege materiaaleigenschappen van het materiaal waarvan de weerstand is
gemaakt. Soms is de weerstandswaarde niet constant vanwege de manier waarop de
weerstand in de schakeling is opgenomen.
PTC
Een PTC-weerstand is een weerstand waarvan de weerstandwaarde
toeneemt naarmate de temperatuur van de weerstand toeneemt. Dit
komt doordat de atomen van de weerstand heftiger gaan trillen als de
temperatuur toeneemt, waardoor de kans dat elektronen (als ze door
de weerstand stromen) met de atomen botsen toeneemt.
PTC staat dan ook voor Positieve Temperatuur Coëfficiënt. Oftewel als ΔT positief is,
dan is ΔR eveneens positief.

NTC
Een NTC-weerstand is een weerstand waarvan de weerstandwaarde
afneemt naarmate de temperatuur van de weerstand toeneemt. Dit
komt doordat er meer geleidingselektronen beschikbaar komen als
de temperatuur toeneemt. In dit type weerstanden botsen de
elektronen ook vaker met de atomen doordat deze heftiger trillen, maar het effect dat er
meer geleidingselektronen beschikbaar komen wint. Het netto effect is dan een afname
van de weerstandswaarde.
NTC staat dan ook voor Negatieve Temperatuur Coëfficiënt. Oftewel als ΔT positief is,
dan is ΔR negatief.
LDR
Een LDR is een weerstand waarvan de weerstandwaarde afneemt
naarmate er meer licht op valt. Dit komt doordat er meer
geleidingselektronen beschikbaar komen naarmate er meer licht op
het materiaal van dit type weerstand valt.
LDR staat dan ook voor Light Dependent Resistor.

Spanningsdeler
Een spanningsdeler is een weerstand met drie, in plaats
van twee, aansluitpunten. Afhankelijk van de manier
waarop zo’n weerstand in een schakeling wordt
opgenomen spreekt men van variabele weerstand of
spanningsdeler. Zie nevenstaande afbeelding. Het
middelste aansluitpunt is verschuifbaar.
In nevenstaande schakeling wordt de weerstand
aangesloten als variabele weerstand door slechts twee
van de drie aansluitpunten te gebruiken. Door de twee
rechter (of de twee linker) aansluitpunten te gebruiken,
valt steeds een deel van de weerstand buiten de
stroomkring. In de nevenstaande afbeelding wordt dus
maar 1/3 deel van de weerstand gebruikt.
Elektriciteit
R.H.M. Willems

16/19

HAVO

In nevenstaande schakeling wordt de weerstand
aangesloten als spanningsdeler door alle drie de
aansluitpunten te gebruiken. Als de weerstand op deze
manier in een schakeling wordt opgenomen dan kan
deze schakeling ook worden beschouwd als de
schakeling in onderstaande afbeelding.
In dit voorbeeld is dus 2/3 deel van de weerstand parallel
aan het lampje geschakeld en 1/3 deel van de weerstand
staat in serie met het parallelstuk.
In beide gevallen (variabele weerstand en
spanningsdeler) kan de spanning over het lampje
worden gevarieerd door het middelste aansluitpunt te
verplaatsen. Door het middelste aansluitpunt naar links
te verplaatsen neemt de spanning over het lampje af.

Opgave: Dimmer
Een schuifweerstand wordt op een spanningsbron
van 12,0 V aangesloten zoals weergegeven in
nevenstaande afbeelding.
Het linker aansluitpunt B van de schuifweerstand
wordt op de pluspool van de spanningsbron
aangesloten en het rechter aansluitpunt D op de
minpool. Zie nevenstaande afbeelding.
Het verplaatsbare contact van de schuifweerstand is
C. Parallel met het deel BC wordt een lampje
geschakeld. Door C te verplaatsen kan de spanning
over de lamp gevarieerd worden. Met de
spanningsmeter wordt de spanning over het lampje
gemeten.
Met stroommeter A1 wordt de stroom I1
door het lampje gemeten. Met
stroommeter A wordt de totale stroom
Ib gemeten.
De metingen zijn uitgezet in het
nevenstaande diagram.
a) Bepaal de weerstand van het
lampje als er een spanning van
3,0 V over staat.
b) Toon aan dat de schuifweerstand
een totale waarde heeft van 28 Ω.
De spanning over het lampje wordt nu
op 6,0 V ingesteld.
c) Leg uit of het verplaatsbare
contact C links of rechts van het
midden, of in het midden van de
schuifweerstand staat.
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Spanning versus potentiaal
Potentiaal:
Het aantal joule elektrische energie dat elke coulomb lading op één punt in de
schakeling bij zich heeft noemen we de potentiaal.
Spanning:
Het verschil in potentiaal tussen twee punten noemen we de spanning.
Met andere woorden een spanning is een potentiaalverschil tussen twee punten.
De potentiaal is gelijk aan de hoeveelheid energie die een eenheid lading op een
bepaald punt heeft. De potentiaal zal dus afnemen in de richting van de stroomsterkte
zolang de stroom door spanningsverbruikers gaat. De potentiaal neemt toe zodra de
stroom door een spanningsbron gaat.
Opgave: Potentiaal
R1 = 2,00 Ω
R2 = 2,00 Ω
R3 = 3,00 Ω
R4 = 3,00 Ω
R5 = 2,50 Ω

a) Bereken de vervangingsweerstand van
nevenstaande schakeling.
b) Bereken de stroomsterkte door punt D.
c) Bereken de spanning over elk van de weerstanden.
d) Bereken de potentiaal op de punten A t/m G.
Noteer jouw antwoorden in drie significante cijfers.
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Project: Elektriciteit in huis
Tijdens dit project zul je leren hoe de elektrische
apparatuur in een huis van spanning moet worden
voorzien, hoe deze is beveiligd en hoe de
energieverbruiksrekening tot stand komt.
Zo zal onder andere aandacht worden besteed aan de
kleurcodering van draden, beveiligingen en geldende
wettelijke regels. Je zult leren wat er allemaal in een
meterkast te vinden is, hoe je een stopcontact of lichtpunt
moet vervangen of een extra stopcontact of lichtpunt moet
aanleggen en hoe je een energieverbruiksrekening moet
interpreteren.
Dit zul je leren aan de hand van theorie, maar vooral aan de hand van praktische
opdrachten. Zo zul je thuis een aantal zaken moeten uitzoeken, practica moeten doen
op school en bij CIVIL en op school een modelhuis van stroom moeten voorzien
(compleet met stopcontacten, lichtpunten, groepen en hotelschakeling).
Daarnaast wordt een gastles verzorgd door CIVIL betreffende elektriciteitstransport en
energievoorziening in huis.
De theorie behorende bij dit project is onderdeel van het
examenprogramma en dien je dus eveneens te
bestuderen voor je proefwerk. Vergeet het aparte boekje
dus niet te leren! Dat betekent dus ook dat je het boekje
moet bewaren en niet moet inleveren bij het eindverslag
van het project.
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