
1/2 Volgende bladzijde 

Elektriciteit – weektaak 4  (toetst week 47) 
 
Opgave W401: LDR 
Je kunt een LDR gebruiken als sensor in een 
belichtingsmeter. De eenvoudigste schakeling 
die je dan kunt gebruiken is de schakeling 
zoals weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. De spanningsbron geeft een 
constante spanning van 3,0 V.  
a) Leg uit wanneer de stroomsterkte door de 

weerstand R het grootst is.  
Als er veel of weinig licht op de LDR valt? 

b) Leg uit wanneer de spanning over de LDR het grootst is. 
Als er veel of weinig licht op de LDR valt? 

c) Leg uit of het nuttig zou zijn de ampèremeter te vervangen door een lampje, waardoor 
als het donker is er automatisch een lichtje aan kan gaan. 

 
 
Opgave W402: LDR 2 
In de schakeling, zoals weergegeven in nevenstaande 
afbeelding, is een LDR in serie geschakeld met een 
gloeilampje.  
Als er een bepaalde hoeveelheid licht op de LDR valt, 
geeft de spanningsmeter een spanning aan van 4,0 V. 
Het (I,U)-diagram van het lampje staat weergegeven in 
onderstaande afbeelding.  
a) Bepaal de stroomsterkte door de schakeling. 
b) Bereken de weerstand van de LDR bij 

deze hoeveelheid licht. 
Op een gegeven moment gaat de zon feller 
schijnen waardoor er meer licht op de LDR 
valt. 
c) Leg of de voltmeter meer, minder of 

evenveel volt aan gaat wijzen. 

 
 
Opgave W403: vervangingsweerstand 2 
Bereken de vervangingsweerstand van 
onderstaande schakeling. 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W404: constantaandraad 
Meneer Mestrom doet een proef met een 
Ohmse weerstand, die is gemaakt van 
een constantaandraad met een weerstand 
van 3,6 Ω. Bij deze proef heeft hij een 
grafiek gemaakt van de spanning en de 
stroomsterkte.  
Leg uit welke van de grafieken in 
nevenstaande afbeelding bij dit stuk draad 
hoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave W405: thermometer met NTC’s 
Mary bouwt een 
eenvoudige elektrische 
thermometer van een 
batterij (4,5 V), een NTC, 
een weerstandje (100 Ω) 
en een ampèremeter. 
Alles staat hierbij in serie 
met elkaar. Als Mary de 
NTC in water van 50 °C 
doet, wijst de 
ampèremeter 17 mA aan. 
Hiernaast zijn de 
karakteristieken van vier 
NTC's getekend. Laat 
met een berekening zien 
welke NTC Mary heeft 
gebruikt. 
Hint: Teken de 
schakeling zoals 
omschreven en schrijf de 
gegevens er op de juiste 
plek bij. 
 
 
 
Opgave: W406: eenheden omrekenen 
Reken onderstaande eenheden om. 
a) 678 kA  =  … mA 
b) 789 dV  =  … kV 
c) 234 J  = … kWh 
d) 456 kW  =  … dJ/min 


