
 
 

1/2 Elektriciteit 
R.H.M. Willems 

Opgave R06: stroomkringen doorrekenen I 
Deze opgave heb je vorig jaar al eens letterlijk gehad. Wist je hem nog? 
 
Je hebt per lampje een groepje van drie gegevens, P, U en I.  
Allereerst:  Zoek alle groepjes met twee bekende gegevens en bereken de derde 

grootheid met de formule.  
Daarna: 
• Zoek een lus met 

slechts 1 onbekende 
spanning. Bereken de 
onbekende spanning. 

• Zoek een splitsing met 
één onbekende 
stroomsterkte. Bereken 
de onbekende 
stroomsterkte. 

• Gebruik de formule weer 
zodra je opnieuw een 
groepje met twee 
onbekenden hebt. 
Bereken de derde 
grootheid. 

Herhaal deze stappen totdat 
je alles weet. 

 
 

 
 

• Bij de bron heb je twee van de drie gegevens. 
Met P=U∙I bereken je I = 2,0 A. 
Daarmee weet je meteen de stroomsterkte door L1 en L2, want die is ook 2,0 A. 

• Bij L1 heb je nu twee van de drie gegevens. 
Met P=U∙I bereken je U = 5,0 V. 

• Neem een lus bron, L3, L2 en L1. Je hebt 25 V om uit te delen. Daarmee weet je dat de 
spanning bij L2 15 V moet zijn. 

• Je weet dat de stroomsterkte door L5 gelijk is aan de stroomsterkte door L4 en wel  
0,75 A. 

• Bij L5 heb je nu twee van de drie gegevens. 
Met P=U∙I bereken je P = 1,5 W. 

• De stroomsterkte vanuit de bron splitst in twee, één door L3 en één door L5. Daarmee 
weet je dat de stroomsterkte door L3 1,25 A moet zijn. 

• Bij L3 heb je nu twee van de drie gegevens. 
Met P=U∙I bereken je P = 6,25 W. 

• Neem een lus bron, L5, L4, L2 en L1. Je hebt 25 V om uit te delen. Daarmee weet je dat 
de spanning bij L4 3,0 V moet zijn. 
 

Sommige van bovenstaande stappen kunnen in een andere volgorde worden genomen. 
Dat maakt voor de uitkomst niet uit.  

Ter controle: Het totale vermogen dat door de lampjes wordt 
verbruikt, moet gelijk zijn aan het vermogen dat door de 
spanningsbron wordt geleverd. 

50 = 10+6,25+30+2,25+1,5 

Klopt. 
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Opgave R07: stroomkringen doorrekenen II 
Je hebt per weerstand een groepje van drie gegevens, U, I en R.  
Allereerst:  Zoek alle groepjes met twee bekende gegevens en bereken de derde 

grootheid met de formule.  
Daarna: 

- Zoek een lus met slechts 1 onbekende spanning. Bereken de onbekende spanning. 
- Zoek een splitsing met 1 onbekende stroomsterkte. Bereken de onbekende 

stroomsterkte. 
- Gebruik de formule weer zodra je opnieuw een groepje met twee onbekenden hebt. 

Bereken de derde grootheid. 
Herhaal deze stappen totdat je alles weet. 
 
• De stroomsterkte door R1 is gelijk 

aan de stroomsterkte door de bron, 
dus 0,345 A. 
Daarmee heb je bij R1 twee van de 
drie gegevens.  
Met U=I∙R bereken je U = 138 V. 

• Je hebt geen knooppunt, lus of 
groepje van twee van drie 
gegevens meer. 
Je kunt echter de 
vervangingsweerstand van de 
schakeling berekenen. 
Als je deze berekent krijg je  
667 Ω. Ga na! 
Met dit gegeven kun je de 
bronspanning berekenen.  
Met U=I∙R bereken je U = 230 V. 

• Neem een lus bron, R1 en R4. Je 
hebt 230 V om uit te delen. Daarmee weet je dat de spanning bij R4 92 V moet zijn. 

• Daarmee heb je weer twee van de drie gegevens voor R4 en kun je I4 berekenen. 
Met U=I∙R bereken je I = 0,115 A. 

• Bekijk nu het knooppunt rechts. Daar splitst de bronstroom in twee delen. 
Daarmee weet je de stroomsterkte door R2 en R3, namelijk 0,23 A. 

• Daarmee heb je weer twee van de drie gegevens voor zowel R2 als R3 en kun je de 
resterende spanningen berekenen. 
Met U=I∙R bereken je U = 57,5 V en U = 34,5 V. 
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