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Week 6

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.
Let op het juiste aantal significante cijfers en vergeet de eenheden niet!
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes.

Met potlood geschreven tekst wordt niet gecorrigeerd!
Het gebruik van Tipp-Ex is niet toegestaan.

Opgave 1
In een ringvormige koperen goot bevindt zich vast
lood, gelijkmatig verdeeld over de goot. Er wordt van
een punt K van de goot een stroom van 20 A naar
het punt L gestuurd dat er diametraal tegenover ligt.
De stroom loopt via twee takken van K naar L. Zie nevenstaande afbeelding.
Het potentiaalverschil tussen K en L is 1,0 mV.
a) Bereken de weerstand van één tak.
De goot kan worden gebruikt als secundaire
spoel van een transformator. Zie
nevenstaande afbeelding. Er loopt dan
stroom door de goot op een andere wijze dan
in bovenstaande afbeelding getekend is.
Neem aan dat de temperatuur van de goot
met inhoud dezelfde is als bij de hierboven
beschreven proef.
b) Bereken de weerstand van de goot met
inhoud bij gebruik als secundaire spoel
van een transformator.
Een transformator heeft een primaire spoel met 500 windingen. Deze spoel is via een
schakelaar S op een wisselspanningsbron met Ueff = 220 V aangesloten. S is open. De
koperen goot met lood wordt als secundaire spoel gebruikt. Zie figuur bovenstaande
afbeelding.
Men kan een berekening maken van het elektrische vermogen dat in de goot met inhoud
omgezet zal worden als S gesloten is. Hierbij wordt verondersteld dat de transformator
ideaal is en dat de goot met inhoud dezelfde weerstand heeft als bij vraag b berekend is.
c) Voer deze berekening uit.
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Opgave 2
Wilfried onderzoekt de werking van een fietsdynamo. Hij draait het voorwiel van zijn fiets
rond en meet met een computer de spanning die de dynamo opwekt. In onderstaande
afbeelding is deze spanning als functie van de tijd weergegeven.

De dynamo geeft een wisselspanning maar deze is niet sinusvormig.
a) Bepaal met behulp van bovenstaande afbeelding de frequentie van de wisselspanning.
Wilfried vraagt zich af hoe groot de effectieve waarde van deze wisselspanning is.
Hij overlegt met enkele klasgenoten en krijgt vier verschillende meningen te horen:
 Arend: De effectieve spanning bedraagt 0 V.
 Ben: De effectieve spanning bedraagt ongeveer 5 V.
 Christel: De effectieve spanning bedraagt ongeveer 8 V.
 Daniël: De effectieve spanning bedraagt ongeveer 16 V.
b) Leg uit wie van de vier gelijk heeft?
Vervolgens geeft Wilfried het
wiel een zet en laat het
uitdraaien. In nevenstaande
afbeelding is de spanning die de
dynamo in deze situatie opwekt
weergegeven als functie van de
tijd.
c) Leg uit waarom de spanning
van de dynamo afneemt.
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Opgave 3
Een bureaulamp is via een transformator
aangesloten op de netspanning. Zie
nevenstaande afbeelding.
In deze bureaulamp zit een halogeenlamp
(12 V; 50 W).
a) Bereken de topwaarde van de
stroomsterkte in deze lamp.
De spoelen van de transformator worden
warm als de lamp brandt.
Op de transformator staat de hiernaast
weergegeven tekst.
De windingen van de primaire (PR) en de
secundaire (SEC) spoel zijn van hetzelfde
materiaal gemaakt.
De dikte van de draad is voor beide spoelen
gelijk.
Ook de lengte van de draad per winding is voor
beide spoelen gelijk.
De hoeveelheid warmte die in een draad wordt
ontwikkeld, is evenredig met I2·R.
b) Bereken de verhouding tussen de
hoeveelheid warmte die in de primaire en
de warmte die in de secundaire spoel
ontwikkeld wordt.
In de tekst van de transformator staat een
voorschrift voor de maximale lengte van een
snoer aangegeven: "L USCITA MAX mt 2".
c) Beredeneer met behulp van het begrip 'spanningsverlies over de draad' dat de
beperking van de lengte van het snoer geldt voor de secundaire kant van de
transformator.
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