
 
 

1/2 Elektriciteit 
R.H.M. Willems 

Opgave R01: rekenen aan gemengde schakelingen 
In onderstaande afbeelding staat de redenering voor de verschillende stroomsterktes in de 
linker afbeelding en de redenering voor de verschillende spanningen in de rechter 
afbeelding. 

 
 

Bij dit soort opgaven zijn er vaak meerdere redeneringen die tot het goede eindresultaat 
leiden. Je kunt dus andere knooppunten of routes hebben gebruikt.  

De stroomsterkte is te vergelijken met 
water dat door een leiding stroomt. 
De stroomsterkte splitst dus op als de 
draad splitst. Als er draden 
samenkomen dan voegen de 
verschillende stroomsterktes zich bij 
elkaar. De drie knooppunten, zoals 
hierboven aangegeven, zijn 
voldoende om alle ontbrekende 
stroomsterktes te berekenen. 

De stroomsterkte stroomt van de plus naar 
de min van de spanningsbron. Daarbij wordt 
de beschikbare spanning van de 
spanningsbron verdeeld over de 
verschillende verbruikers die de stroom in 
een route van plus naar min tegenkomt. De 
drie routes, zoals hierboven aangegeven, 
zijn voldoende om alle ontbrekende 
spanningen te berekenen. 
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In onderstaande afbeelding staat de redenering voor de verschillende stroomsterktes in de 
linker afbeelding en de redenering voor de verschillende spanningen in de rechter 
afbeelding. 

 
 

Bij dit soort opgaven zijn er vaak meerdere redeneringen die tot het goede eindresultaat 
leiden. Je kunt dus andere knooppunten of routes hebben gebruikt. 
 
 
 
 
 
 

De stroomsterkte is te vergelijken met 
water dat door een leiding stroomt. 
De stroomsterkte splitst dus op als de 
draad splitst. Als er draden 
samenkomen dan voegen de 
verschillende stroomsterktes zich bij 
elkaar. De drie knooppunten, zoals 
hierboven aangegeven, zijn 
voldoende om alle ontbrekende 
stroomsterktes te berekenen. 

De stroomsterkte stroomt van de plus naar 
de min van de spanningsbron. Daarbij wordt 
de beschikbare spanning van de 
spanningsbron verdeeld over de 
verschillende verbruikers die de stroom in 
een route van plus naar min tegenkomt. De 
drie routes, zoals hierboven aangegeven, 
zijn voldoende om alle ontbrekende 
spanningen te berekenen. 
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