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Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 46            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
In onderstaande afbeelding staat het (I,U)-diagram voor een rood LED-lampje 
weergegeven. Een dergelijk LED-lampje wordt beschadigd als de spanning over de LED 
2,05 V overschrijdt. In het achterlicht van een fiets zijn 20 van zulke LED-lampjes 
geschakeld volgens het schema in onderstaande afbeelding. De weerstanden in schema 1 
zijn gelijk en hebben allemaal een waarde van 100 . De batterij levert een constante 

spanning van 6,0 V. Je mag ervan uitgaan dat de LED-lampjes op hun normale spanning 
bedrijfsspanning van 2,0 V branden. 
a) Bereken de stroomsterkte door één LED-lampje. 

Noteer de uitkomst in twee significante cijfers. 
b) Bereken de stroomsterkte door de batterij. 
Vervolgens worden de tien weerstanden van 100  vervangen door één enkele weerstand 
(zie bovenstaande afbeelding, schema 2). 
c) Leg uit wat het effect voor de lichtopbrengst van de LED-lampjes is als de weerstand R 

weer 100  is. 
d) Bereken de waarde die R moet hebben om de LED-lampjes eenzelfde lichtopbrengst 

te geven. 
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Opgave 2 
Bij een practicum op school moeten Amy en Rianne de volgende onderzoeksvraag 
beantwoorden: 
Wat is bij een brandend fietslampje het verband tussen de verlichtingssterkte en de 
afstand tot dat brandend fietslampje? 
Om de verlichtingssterkte bij verschillende afstanden te bepalen, gebruiken Amy en 
Rianne de opstelling zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Een schematische 
tekening van deze opstelling staat eveneens in onderstaand afbeelding. 

 
De opstelling bestaat uit een dikke PVC-buis die van binnen zwart is gemaakt. Aan de ene 
kant is de buis afgesloten met een deksel waarop een LDR gemonteerd is. Aan de andere 
kant zit een deksel met een staaf. Aan de staaf zit het fietslampje. Door met de staaf te 
schuiven kunnen Amy en Rianne de afstand x tussen het lampje en de LDR instellen. 
a) Beantwoord de volgende vragen. 

 Waarom is de buis aan beide kanten afgesloten? 
 Waarom is de buis van binnen zwart gemaakt?   

De ijkgrafiek van de LDR staat weergegeven 
nevenstaande afbeelding. 
Ze nemen de LDR op in een schakeling met een 
spanningsbron van 6,0 V, een extra weerstand 
van 10 k  en een spanningsmeter. 
b) Voer de volgende opdrachten uit: 

 Teken een schakeling met alleen deze 
componenten, die geschikt is om de 
weerstand van de LDR te bepalen. 

 Leg uit hoe de waarde van de weerstand 
van de LDR hiermee te bepalen is. 
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Amy en Rianne bepalen de weerstand van de LDR bij verschillende afstanden x tussen 
het lampje en de LDR. Het diagram van hun meetresultaten staat weergegeven in 
onderstaande afbeelding. 

Amy en Rianne willen nu controleren of de verlichtingssterkte op afstand x van een 
brandend fietslampje omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand x tot het 
lampje. Dit is een voorbeeld van de kwadratenwet. 
Hierbij maken zij gebruik van de ijkgrafiek van de LDR. 
c) Ga na of de metingen bij 4 en 8 cm de kwadratenwet ondersteunen. 
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Opgave 3 
Van een gloeilamp wil  
men nagaan hoe het 
opgenomen elektrische 
vermogen afhangt van de 
spanning over het lampje. 
a) Teken een opstelling 

waarmee een 
dergelijke meting 
mogelijk is en beschrijf 
hoe de meting moet 
worden uitgevoerd.  

Het resultaat van de 
metingen is weergegeven 
in nevenstaande 
afbeelding. 
De gloeilamp wordt nu 
aangesloten op een 
spanning van 125 V. 
b) Bepaal de energie in kWh die de gloeilamp in 50 minuten omzet. 
c) Maak een schets van het (I,U)-diagram van een gloeilamp.  

Verklaar de vorm van de grafiek. 
Men wil de gloeilamp bij een netspanning van 230 V een vermogen laten opnemen van  
40 W. Dit kan door een weerstand R in serie te schakelen met de gloeilamp. 
d) Bepaal de weerstand van R. 
De gloeilamp wordt nu zonder de weerstand R aangesloten op een spanningsbron. Als de 
gloeilamp lange tijd gebrand heeft, is de gloeidraad dunner geworden. Het door de 
gloeilamp opgenomen vermogen verandert daardoor. 
e) Beredeneer of het opgenomen vermogen dan groter of kleiner is geworden. 
 


