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Elektriciteit – weektaak 5  (toetst week 48) 
 
Opgave: W501: rekenen met de formule voor de weerstand van een draad 
De weerstand van een draad voldoet aan de formule:  
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De oppervlakte (A) van de dwarsdoorsnede van een draad wordt gegeven door  
 

A = π ∙ r2 
 
Alle grootheden moeten in hun standaardeenheden worden ingevuld. 
a) Gegeven 45∙10-6 Ωm, ℓ = 1,5 m en A = 4,5∙10-7 m2. 

Bereken R. 
b) Gegeven R = 3,5 Ω, ρ = 45∙10-6 Ωm en A = 6,5∙10-8 m2. 

Bereken ℓ. 
c) Gegeven R = 1,5 Ω, ρ = 17∙10-9 Ωm en r = 0,040 mm. 

Bereken ℓ. 
d) Gegeven R = 2,1 Ω, ρ = 15∙10-6 Ωm en ℓ = 3,3 m. 

Bereken r. 
 
 
Opgave W502: koperdraad 
Meneer Smeets heeft voor een bepaald practicum draad met een 
koperdiameter van 0,01 mm nodig. Hij heeft een nieuwe rol met 
20 m koperdraad gekocht. 
Hij wil de dikte van de koperkern (dus zonder isolatie) bepalen. 
Hij sluit de uiteinden van de draad aan op een spanningbron van  
12 V. Hij meet vervolgens de stroomsterkte door de draad en 
vindt een waarde van 245 mA. 
Bereken de dikte van de koperkern in de draad. 
 
 
Opgave W503: (I,U)-diagram 
Een lampje wordt aangesloten op een spanningsbron. Voor 
verschillende waarden van de spanning over het lampje wordt 
de stroomsterkte door het lampje gemeten. Met behulp van 
deze meetresultaten is nevenstaande grafiek getekend. 
a) Neemt de weerstand van de lamp toe of af bij grotere 

waarden van U? Licht je antwoord toe. 
b) Leg uit waarom de weerstand van de lamp bij groter 

waarden van U verandert. 
c) Leg uit of nevenstaande grafiek van een 

constantaanweerstand is. 
 
 
Opgave: W504: eenheden omrekenen 
Reken onderstaande eenheden om. 
a) 678 mm2   =  … m2 
b) 789 dm   =  … m 
c) 234 kWh   = … kJ 
d) 456 dJ/h   =  … mJ/min 


