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Soldeeroefening 1
Aan de hand van een klemaanduiding gaan jullie de volgende doorverbindingen maken
Klemmenstrook
1
Met draad

2
Met weerstanden

3
Met weerstanden en draad

A1-B1

A1-A10

A1-B4

A2-A5

A2-A9

A2-B5

A3-B2

A3-A8

A3-B6

A4-B7

A4-A7

A4-B7

A6-A10

A5-A6

A5-B8

A7-B10

B1-B10

A6-B1

A8-B3

B2-B9

A7-B2

A9-B4

B3-B8

A8-B3

B5-B8

B4-B7

A9-B9

B6-B9

B5-B6

A10-B10
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Soldeeropdracht 2
De 2de opdracht is een printje maken die je nodig hebt bij het project “Robot Bonanza”.
Hieronder zie je een voorbeeld hoe het printje eruit kan zien.

Arduino

Bovenzijde Shield

Onderzijde Shield

Robot Bonanza
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Crocodile Clips
Meetpracticum

- Wet van Ohm
- Serieschakeling
- Parallelschakeling
- Gemengde schakeling
- Diode en Led

Project 1 “Robot Bonanza”
Opleiding Middenkader Engineering
Leerjaar 1
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Inleiding practicum
Voor je ligt een deel van het boekje dat hoort bij het practicum elektriciteitsleer. Het
practicum maakt deel uit van het project “Robotmaaier”. Tijdens het practicum ga je een
aantal opdrachten uitvoeren. De opdrachten bestaan uit schakelingen die je gaat opbouwen
en testen in het programma Crocodile Clips.
Hier heb je vier weken de tijd voor. Heb je een les gemist of heb je onvoldoende tijd gehad
om in deze vier weken de schakelingen in Crocodile Clips op te bouwen en de opdrachten uit
te voeren dan zul je deze op een later tijdstip moeten inhalen.
In dit practicum komen een aantal basisvaardigheden aan de orde die je ook in toekomstige
projecten nodig zult hebben.
Alle opdrachten worden gemaakt in tweetallen.
Als alle opdrachten gemaakt zijn dan verwerk je deze in een verslag. Het verslag bestaat uit:
- voorblad met de naam van het project en de uitvoerders, naam van de opleiding en
de datum
- inleiding
- inhoudsopgave
- alle meetrapporten
- evaluatie met de zaken die goed gingen tijdens het practicum, zaken die verbeterd
zouden kunnen worden en je persoonlijke mening
De verwerking van de opdrachten doe je door een meetrapport te maken. Van de docent
ontvang je een format dat je digitaal krijgt verstrekt. Een voorbeeld tref je aan als bijlage in
dit boekje.
Tot slot willen we je veel plezier toewensen bij het practicum.
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Introductie

Introductie
Tijdens de eerste les van het practicum zal de docent uitleggen wat de bedoeling is van het
practicum. Verder zal hij vertellen wat de bedoeling is van de meetrapporten en het verslag
dat moet worden gemaakt. Ook zal hij laten zien welke software en welke materialen tijdens
het practicum worden gebruikt.
Tot slot zal hij een digitaal formulier voor het meetrapport uitdelen.
Voor mensen die nog weinig of geen ervaring hebben met het meten van spanning, stroom
en weerstand vindt je op de volgende bladzijden een instructie voor het gebruik van de
digitale multimeter van het merk Fluke.

Metingen waarbij het icoontje staat van de krokodil betekent dat deze
meting wordt gemaakt met behulp van het softwareprogramma Crocodile
Clips.

Metingen waarbij het icoontje van de multimeter staat zijn metingen die worden
uitgevoerd aan de meettafels met echte componenten.
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Instructie: meten met de digitale multimeter

Ben je onervaren met het gebruik van de digitale multimeter, gebruik dan het ondertaande
stappenplan met vragen.
Stap 1

Wat ga je meten?
Spanning

Nee

Ga naar Stap 5

Ja

Stap 2
~
---

Ga je wisselspanning meten?
Ja, ik ga wisselspanning ~ meten

Stel de keuzeschakelaar in op V

Nee, ik ga gelijkspanning --- meten

Stel de keuzeschakelaar in op V

Keuzeschakelaar voor instellen meetbereik

Aansluiting voor spanning V en weerstand Ω
Com, aansluiten bij iedere meting

Stap 3

Welke klemmen moet ik aansluiten?
Voor spanning moet de aansluitbus com en de aansluitbus V worden gebruikt
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Stap 4

Hoe moet ik de meter aansluiten?
Spanning meet je altijd tussen twee punten. De meter moet altijd ergens
overheen worden aangesloten. Als ezelsbruggetje kun je onthouden dat een
schakeling blijft werken als je de meter wegpakt.

V

Stap 5

Wat ga je meten?
Stroom

Nee

Ga naar Stap 9

Ja

Stap 6

Ga je wisselstroom meten?
Ja, ik ga wisselstroom ~ meten

-

Stel de keuzeschakelaar in op A ~

Nee, ik ga gelijkstroom --- meten

Stel de keuzeschakelaar in op A --

Keuzeschakelaar voor instellen meetbereik

Aansluiting voor stromen tot 300 mA
Com, aansluiten bij iedere meting

Aansluiting voor stromen tot 10 A
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Stap 7

Welke klemmen moet ik aansluiten?
Voor kleine stromen tot 300 mA moet de aansluitbus com en de aansluitbus
300 mA worden gebruikt.
Bij onze metingen gebruiken we altijd de com aansluitbus en de bus voor
stromen tot 10 A

Stap 8

Hoe moet ik de meter aansluiten?
Stroom loopt door de draad. Je moet de amperemeter dus in de leiding
aansluiten.
Als ezelsbruggetje kun je onthouden dat als je de meter wegpakt er een gat
overblijft en de schakeling niet meer werkt.

A

Stap 9

Wat ga je meten?
Weerstand
meten

Nee

Je wilt geen spanning, stroom of weerstand
Kies een ander meetinstrument.

Ja

Stap 10

Zet de keuzeschakelaar op het ohmbereik Ω

Keuzeschakelaar voor instellen meetbereik

Aansluiting voor weerstand Ω en spanning V
Com, aansluiten bij iedere meting
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Stap 11

Welke klemmen moet ik aansluiten?
Voor weerstand moet de aansluitbus com en de aansluitbus Ω worden
gebruikt.

Stap 12

Hoe moet ik de meter aansluiten?
Voor weerstand te meten sluit je de meter aan over de component.
Let op!!
Weerstand mag je alleen meten als de installatie spanningsloos is
anders gaat de meter stuk.

Ω
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Week 1

Spanning, stroom en weerstand

Meting 1a Verhouding tussen spanning en stroom
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in de verhouding tussen spanning en stroom
Benodigheden:
- Software Crocodile Clips
Schema:

1000 Ω
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Opdracht
1. Bouw de schakeling op volgens het schema hierboven.
2. Stel de regelbare voeding in op een waarde van maximaal 15 V.
3. Regel de spanning zo nauwkeurig mogelijk zodat de ampèremeter 1 mA aangeeft.
4. Neem de tabel over en noteer de spanning in de tabel.
5. Verhoog de stroom zo nauwkeurig mogelijk naar 5 mA.
6. Noteer de waarde van de spanning in de tabel.
7. Stel de maximale waarde van de spanning nu in op 50 V.
8. Reken uit hoeveel vermogen de weerstand maximaal kan verdragen.
9. Regel de stroom naar 10 mA.
10. Noteer de waarde van de spanning in de tabel.
11. Hoeveel zou de waarde van de spanning zijn bij 50 mA als de weerstand een groter
vermogen zou kunnen hebben?
12. Noteer de waarde van de spanning in de tabel.

Meetresultaten:

Weerstand R in Ω

Stroom I in mA

1k

1

1k

5

1k

10

1k

50

Spanning U in V

Conclusie:
Als de stroom van 1 mA naar 5 mA gaat dan wordt de stroom ………….. keer zo groot.
De spanning wordt dan ook …………… keer zo groot.
Als de stroom van 1 mA naar 10 mA gaat dan wordt de stroom …………… keer zo groot.
De spanning wordt dan ook …………… keer zo groot.
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 1b Meten van weerstand
Doel van de meting:
Na deze meting kun je met een digitale multimeter de weerstand van een onderdeel meten.
Je weet hoe je de meter moet aansluiten, je weet op welk meetbereik de meter moet staan
en je weet met welke letter weerstand wordt aangegeven en welke eenheid voor weerstand
wordt gebruikt en met welk symbool dit wordt aangegeven.
Benodigheden:
- 1 digitale multimeter
- 1 gloeilamp 42 V - 40 W
- 1 lamphouder
- 1 rol draad 1,5 mm2
- 1 spoel 400 windingen
- 1 spoel 1500 windingen
- 1 regelbare weerstand
- 1 draadgewonden weerstand
- 1 drukknop
- 2 meetsnoertjes
Schema:

Opdracht:
a. Meet achtereenvolgens met een digitale multimeter de weerstand van een:
- gloeilamp 42 V – 40 W in koude toestand
- rol draad 1,5 mm2
- spoel 400 windingen
- spoel 1500 windingen
- draadgewonden weerstand
- druknop (bediend, ingedrukt)
- drukknop (niet bediend, niet ingedrukt)
Noteer de resultaten in de tabel bij de meetresultaten
b. Sluit de regelbare weerstand aan op de ohm-meter. Onderzoek met de ohm-meter tussen
welke waarde de regelbare weerstand kan worden geregeld. Noteer het resultaat in de tabel
bij de meetresultaten.

c. Zet keuzeschakelaar op de meter op de stand met het diode teken
Neem nogmaals de drukknop en sluit deze aan op de meter.
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Wat gebeurt er als je de drukknop indrukt?
Meetresultaten:
weerstand
lamp 42 V - 40 W
rol draad 1,5 mm2
spoel 500 windingen
spoel 1500 windingen
draadgewonden weerstand
druknop (bediend, ingedrukt)
drukknop (niet bediend, niet ingedrukt)

regelbare weerstand

weerstand

minimale waarde
maximale waarde

Vragen:
1.
2.
3.
4.

Met welke letter geven we weerstand aan?
Welke eenheid gebruiken we voor weerstand?
Welke symbool gebruiken we voor de eenheid van weerstand?
Een ohmmeter mag nooit worden aangesloten op onderdelen die onder spanning
staan. Waarom mag dat niet?

Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken bij het meten van weerstand als je kijkt naar meten onder
spanning?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 2

Meten van spanning en stroom

Meting 2a Meten van spanning
Doel van de meting:
Na deze meting kun je met een digitale multimeter de spanning over bijvoorbeeld een lamp
meten. Je weet hoe je de meter moet aansluiten, je weet op welk meetbereik de meter moet
staan en je weet met welke letter spanning wordt aangegeven en welke eenheid voor
spanning wordt gebruikt.
Benodigheden:
- 1 voeding 2 x 30 V --- 1 digitale multimeter
- 1 gloeilamp 42 V - 60 W
- 1 lamphouder
- 5 meetsnoertjes
Schema:

Opdracht:
a. Neem een gloeilamp van 42 V - 60 W en een digital multimeter en sluit deze volgens het
schema aan. Regel de spanning over de lamp op 5 V ---.
Zie voor het gebruik van de digitale multimeter de meetinstructie.
Herhaal de meting voor een spanning van 15 V ---, 25 V ---, 35 V --- en 42 V ---.
Let op! De lamp is gemaakt voor een spanning van 42 V. Is de voedingsspanning te hoog
dan gaat de lamp kapot.
Geef in de tabel met meetresultaten aan of de lamp, geen, zwak, matig, fel of zeer fel, licht
geeft.
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Meetresultaten:
spanning

licht

5V
15 V
25 V
35 V
42 V
Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Met welke letter geven we de spanning aan?
Welke eenheid gebruiken we voor de spanning?
Welke letter gebruiken we voor de eenheid van spanning?
Bij welke spanning geeft de lamp het meeste licht?
Is er verschil tussen de voedingsspanning en de spanning over de lamp?
Hoe groot is de spanning ongeveer op wandcontactdoos (stopcontact) die bij je thuis
worden gebruikt?
7. De meter die je hebt gebruikt is een digitale multimeter. Wat kun je met deze meter
allemaal meten?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken als je kijkt naar de manier waarop een voltmeter moet
worden aangesloten?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.

18 - 85

19

Meting 2b Meten van stroom
Doel van de meting:
Na deze meting kun je met een digitale multimeter de stroom in een elektrisch circuit meten,
je weet hoe je de meter moet aansluiten, je weet op welk meetbereik de meter moet staan
en je weet met welke letter stroom wordt aangegeven en welke eenheid voor stroom wordt
gebruikt.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeters
- 1 gloeilamp 42 V - 40 W
- 1 gloeilamp 42 V - 25 W
- 1 lamphouder
- 6 meetsnoertjes
Schema:

Opdracht:
a. Neem een gloeilamp van 42 V - 40 W en een digitale multimeter sluit deze volgens het
schema aan op de voeding. Meet de stroomsterkte. Zie voor het gebruik van de digitale
multimeter de meetinstructie.
Sluit een extra digitale multimeter aan voor het meten van de voedingsspanning. Regel de
spanning op 42 V. Let op! De lamp is gemaakt voor een spanning van 42 V. Is de
voedingsspanning te hoog dan gaat de lamp kapot.
b. Herhaal de meting met een lamp van 24 V – 25 W

Meetresultaten:
lamp

stroomsterkte stroomsterkte
(gemeten)
(berekend)

42 V - 40 W
42 V - 25 W
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Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Met welke letter geven we de stroomsterkte aan?
Welke eenheid gebruiken we voor stroomsterkte?
Welke letter gebruiken we voor de eenheid van stroomsterkte?
Welke van de twee lampen geeft het meeste licht?
Welke van de twee lampen neemt de grootste stroom op?
In de cursus heb je geleerd dat P = U x I Bereken uit de gegevens de stroomsterkte
en zet deze in de tabel van de meetresultaten. Komen de berekende en gemeten
waarden overeen? Vermeld ook de berekening.
7. De meter die je hebt gebruikt is een digitale multimeter. Waarom heet deze meter zo
denk je?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken als je kijkt naar het verschil tussen het aansluiten van een
voltmeter en het aansluiten van een amperemeter? Teken eventueel een aansluitschema.
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.

20 - 85

21

Meting 2c Regelen van spanningen
Doel van de meting:
Na deze meting weet je dat je door de weerstand te veranderen de spanning kan regelen.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeter
- 1 gloeilamp 42 V - 40 W
- 1 lamphouder
- 1 regelbare weerstand 100 Ω
- 9 meetsnoertjes
Schema:

Opdracht:
a. Bouw de meting op zoals op het schema is aangegeven. Laat het schema door de
docent controleren.
b. Stel de voedingsspanning in op 42 V ---. Controleer dit met de voltmeter die over de
voeding is aangesloten.
c. Regel met de regelbare weerstand de spanning over de lamp op 10 V ---. Geef in de
tabel met meetresultaten aan of de lamp, geen, zwak, matig, fel of heel fel licht
geeft.
d. Herhaal de meting bij c met spanningen over de lamp van 20 V, 30 V, 40 V en 42 V.
Zet de resultaten in de tabel met meetresultaten.
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Meetresultaten:
U

licht

10 V
20 V
30 V
40 V
42 V

Vragen:
1. Wat betekent U = 42 V --- ?
2. Wat is de maximale spanning over de lamp die je kunt regelen met de regelbare
weerstand? Waarom is dit de maximale waarde?
3. Wat is de minimale spanning over de lamp die je kunt regelen?
4. Tijdens de meting heb je gezien dat je de spanning over de lamp kunt regelen door
de schuif van de regelbare weerstand te verschuiven. Hieronder zie je het schema
vereenvoudigd getekend. Weerstand R1 en R2 samen zijn 100 Ω, de gebruikte
regelbare weerstand is immers 100 Ω. Door de schuif te verplaatsen wordt de
weerstand van 100 Ω verdeeld over R1 en R2. Verklaar hoe je de spanning over de
lamp kunt regelen door weerstand R1 te veranderen.
U

R1

R2

lamp

Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken bij het meten van spanning over een weerstand als je kijkt
naar de grootte van de weerstand?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 3

Wet van ohm 1

Meting 3a Wet van ohm
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Toepassen van de wet van ohm.
Benodigheden:
- Software Crocodile Clips
Schema:

Schema 1

Schema 2

Schema 4
Schema 3
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Opdracht 1
1.
2.
3.
4.
5.

Bouw de schakeling op volgens schema 2.
Regel de spanning zo nauwkeurig mogelijk op een waarde van 2,5 V.
Noteer de aanwijzing van de voltmeter en de amperemeter.l.
Bereken met de wet van ohm de weerstandswaarde van de weerstand.
Komt de berekende waarde overeen met de waarde in het schema?

Opdracht 2
1.
2.
3.
4.
5.

Bouw de schakeling op volgens schema 3.
Regel de spanning zo nauwkeurig mogelijk op een waarde van 2,5 V.
Noteer de aanwijzing van de voltmeter en de ampèremeter.l.
Bereken met de wet van ohm de weerstandswaarde van de weerstand.
Komt de berekende waarde overeen met de waarde in het schema?

Opdracht 3
1.
2.
3.
4.
5.

Bouw de schakeling op volgens schema 4.
Regel de spanning zo nauwkeurig mogelijk op een waarde van 2,5 V.
Noteer de aanwijzing van de voltmeter en de ampèremeter.l.
Bereken met de wet van ohm de weerstandswaarde van de weerstand.
Komt de berekende waarde overeen met de waarde in het schema?

Opdracht 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gebruik de schakeling van schema 4.
Meet de stroom bij de spanningen uit de tabel.
Noteer de waarde van de stroom op de juiste plaats in de tabel.
Vervang de weerstand van 120 Ω door een weerstand van 50 Ω.
Meet de stroom bij de spanningen uit de tabel.
Noteer de waarde van de stroom op de juiste plaats in de tabel.
Teken de lijngrafieken van de meetresultaten in een grafiek op de volgende blz.
De schalen zijn:
Verticaal 1 cm = 0,25 V
Horizontaal 1 cm = 5 mA
8. Welke lijn loopt het steilst. Verklaar dit.
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Meetresultaten:

U (V)

R = 120 Ω

R = 50 Ω

R = 390 Ω

I1 ( mA )

I2 ( mA )

I3 ( mA )

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Grafiek:

Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 4

Wet van Ohm 2

Meting 4a Wet van ohm
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten voor spanning en stroom met de wet van ohm
de weerstand berekenen.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeter
- 1 regelbare weerstand 100 Ω
- 6 meetsnoertjes

Schema:

Opdracht:
a. Neem de regelbare weerstand en stel deze in op 20 Ω met behulp van de ohmmeter.
b. Bouw de meting op zoals op het schema is aangegeven. Laat het schema door de
docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 20 V ---. Controleer dit met een voltmeter die je over
de voeding aansluit.
d. Meet met de ampèremeter de stroom die door de weerstand loopt. Noteer het
resultaat in de tabel met meetresultaten.
e. Schakel de voedingsspanning uit!
f. Haal de regelbare weerstand los en stel deze nu in op 80 Ω met behulp van een
ohmmeter.
g. Sluit de weerstand opnieuw aan volgens het schema en meet ook nu weer de stroom
door de weerstand en vermeld het resultaat in de tabel.
h. Bereken de weerstand bij 20 Ω en bij 80 Ω. Noteer het resultaat in de tabel.
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Meetresultaten:
R

U

20 Ω

20 V ---

80 Ω

20 V ---

I

U
R = ---I

Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Met welke letter geven we spanning aan?
Wat is de eenheid van spanning? Met welke letter geven we deze eenheid aan?
Met welke letter geven we stroom aan?
Wat is de eenheid van stroom? Met welke letter geven we deze eenheid aan?
Met welke letter geven we weerstand aan?
Wat is de eenheid van weerstand? Met welk symbool geven we deze eenheid aan?
De wet van ohm kunnen we op drie verschillende manieren schrijven. Welke drie
manieren zijn dit?
a. ……………………………………
b. ……………………………………
c. …………………………………..

8. Welke manier gebruik je als je de weerstand moet uitrekenen?
9. Maak de volgende zinnen compleet. Kies uit de volgende woorden:
amperemeter – voltmeter – ohmmeter – stroom – spanning - weerstand
d. De …………………… over een weerstand meet je met een …………………….
e. De …………………… door een weerstand meet je met een …………………….
10. Zijn de gemeten waarde en de berekende waarde precies hetzelfde? Als er verschil is,
hoe
zou dit kunnen komen?
Conclusie:
Hoe luidt de wet van ohm voor het berekenen van weerstand?

Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 4b Wet van ohm
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten voor spanning en stroom met de wet van ohm
de weerstand berekenen.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeter
- 1 regelbare weerstand 100 Ω
- 6 meetsnoertjes
Schema:

Opdracht:
a. Neem de regelbare weerstand en zet de schuif van de weerstand ongeveer in het
midden.
b. Bouw de meting op zoals op het schema is aangegeven. Laat het schema door de
docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 10 V ---. Controleer dit met een voltmeter die je over
de voeding aansluit.
d. Meet met de amperemeter de stroom die door de weerstand loopt. Noteer het
resultaat in de tabel met meetresultaten.
e. Stel de voedingsspanning nu in op 20 V --- en meet weer de stroom door de
weerstand. Herhaal dit voor een spanning van 30 V en 40 V. Zet de resultaten in de
tabel.
f. Schakel de voeding uit!
g. Haal de weerstand los en meet met een ohmmeter de weerstand van de regelbare
weerstand. Noteer het resultaat in de 2e tabel.
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Meetresultaten:
U

I

R

10 V
20 V
30 V
40 V

R gemeten

Vragen:
1. Bereken met de wet van ohm uit de meetresultaten de weerstand bij iedere
spanning. Zet het resultaat in de tabel.
2. Wat valt je op aan de berekende resultaten van de weerstand? Hoe komt dit?
3. Is er verschil met de berekende waarde en de gemeten waarde? Kun je het verschil
verklaren?
4. Zal de weerstand veranderen als de spanning of stroom door de weerstand
verandert?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken uit deze meting?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 4c Wet van ohm
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten en de getekende grafiek conclusies trekken
voor spanning en stroom.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeter
- 1 regelbare weerstand 100 Ω
- 6 meetsnoertjes
Schema:
Ontwerp zelf een schema voor deze meting

Opdracht:
a. Neem de regelbare weerstand en stel deze in op 20 Ω.
b. De weerstand wordt aangesloten op de voeding. De voedingsspanning wordt
gecontroleerd met een voltmeter. Een amperemeter meet de stroom door de
weerstand.
c. Teken hierboven het schema van de meting.
d. Bouw de meting op zoals op het schema is aangegeven. Laat de opstelling door de
docent controleren.
e. Stel de voedingsspanning in op 10 V ---. Controleer dit met een voltmeter die je over
de voeding aansluit.
f. Meet met de amperemeter de stroom die door de weerstand loopt. Noteer het
resultaat in de tabel met meetresultaten.
g. Stel de voedingsspanning nu in op 20 V --- en meet weer de stroom door de
weerstand. Herhaal dit voor een spanning van 30 V. Zet de resultaten in de tabel.
h. Zet de meetresultaten uit in een grafiek.
i. Bereken met de wet van ohm de weerstand R en zet de resultaten in de tabel.
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Meetresultaten:
U

I

R
(berekend)

10 V
20 V
30 V

Grafiek:

Conclusie:
Als de spanning over een vaste weerstand groter wordt dan wordt de stroom door de
weerstand
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 4d Wet van ohm
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten de weerstand berekenen met de wet van ohm.
Je weet dat de weerstand van een lamp temperatuursafhankelijk is.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeter
- 5 meetsnoertjes
- gloeilamp 42 V – 25 W
- gloeilamp 42 V – 40 W
- gloeilamp 42 V – 60 W
- 1 lamphouder
Schema:
Ontwerp zelf een schema voor deze meting

Opdracht:
a. Bepaal de weerstand van iedere lamp als deze wordt aangesloten op een spanning
van 42V -b. Teken hierboven het schema van de meting.
c. Bouw de meting op zoals op het schema is aangegeven. Laat de opstelling door de
docent controleren.
d. Zet de meetresultaten in de tabel.
e. Herhaal de meting met een spanning van 24 V ---.
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Meetresultaten:
lamp

U

I
(gemeten)

R
(berekend)

U

25 W

42 V

24 V

40 W

42 V

24 V

60 W

42 V

24 V

I
(gemeten)

R
(berekend)

Vragen:
1. Hebben de lampen bij 42 V en 21 V dezelfde weerstand? Hoe komt dit?
2. Meet met een ohmmeter de weerstand van de lamp van 25 W als de lamp koud is,
niet brandt. Bereken de stroom door de lamp op het moment van inschakelen.
3. Herhaal vraag 2 voor de andere twee lampen.
4. Als de lamp brandt is de weerstand dan hoger of lager dan als de lamp koud is? Is dit
gunstig of ongunstig en waarom?
Conclusie:
Wat is het gevolg voor de weerstand bij een gloeilamp als deze gaat branden?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 5

Serieschakeling 1

Meting 5a Stroom in een serieschakeling
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in het gedrag van spanning en stroom in een serieschakeling.
Benodigheden:
- Software Crocodile Clips
Schema:
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Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouw de schakeling op zoals op het schema.
Regel de voeding op 2,4 V.
Noteer de waarden van de ampèremeters in de tabel.
Wat kun je zeggen van de stroom in een serieschakeling?
Hoe noteer je dat in een formule? Noteer deze formule bij de conclusie.

Meetresultaten:
Stroom

Gemeten waarde

I1

mA

I2

mA

Itot

mA

Conclusie:
Voor de stroom in een serieschakeling geldt:
……………………………………………………………………………………
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.

35 - 85

36

Meting 5b Spanning in een serieschakeling
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in het gedrag van spanning en stroom in een serieschakeling.

Benodigheden:
- Software Crocodile Clips

Schema:
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Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouw de schakeling op zoals op het schema.
Regel de voeding op 2,4 V.
Noteer de waarden van de voltmeters in de tabel.
Wat kun je zeggen van de totaalspanning in een serieschakeling?
Hoe noteer je dat in een formule? Noteer deze formule bij de conclusie.

Meetresultaten:

Spanning

Gemeten waarde

UR1

V

UR2

V

Utot

V

Conclusie:
Voor de totaalspanning in een serieschakeling geldt:
……………………………………………………………………………………
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 5c Weerstand in een serieschakeling
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in de weerstandswaarden in een serieschakeling.

Benodigheden:
- Software Crocodile Clips

Schema:

120 Ω

200 Ω
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Opdracht:
1. Bouw de schakeling op zoals op het schema.
2. Regel de voeding op 2,4 V.
3. Noteer de waarden van de ampèremeter en voltmeters in de tabel.
4. Bereken met de wet van ohm de weerstand R1 en weerstand R2
5. Noteer de uitkomst in de tabel.
6. Bereken met de wet van ohm Rtotaal
7. Noteer de uitkomst in de tabel.
8. Bereken met de formule Rtot = R1 + R2 de totaalweerstand.
9. Vergelijk de uitkomst met de uitkomst bij 7. Is de uitkomst gelijk?
10. Wat kun je zeggen van de weerstand in een serieschakeling?
11. Noteer dit in een formule bij de conclusie.
Meetresultaten:
Weerstand

Stroom

Spanning

Wet van ohm

R1 (120 Ω)

IR1 =

UR1 =

R1 =

R2 (200 Ω)

IR2 =

UR2 =

R2 =

Rtot

Itot =

Utot =

Rtot =

Conclusie:
Voor de totaalweerstand in een serieschakeling geldt:
…………………………………………………………………………………………..

Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 5d Serieschakeling van batterijen
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in de spanningswaarden bij het serieschakelen van batterijen.

Benodigheden:
- Software Crocodile Clips

Schema:
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Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bouw de schakeling op zoals op het schema.
Wat kun je zeggen van de totaalspanning als je batterijen in serie aansluit.
Noteer dit in een formule bij de conclusie.
Verander de spanning van de bovenste batterij in 4 volt.
Wat gebeurt er met de totaalspanning?
Draai de bovenste batterij om met de plus naar beneden.
Wat gebeurt er met de totaalspanning?
Wat kun je zeggen over de totaalspanning als de batterijen met de plus aan elkaar
liggen? Of als de minnen van de batterijen met elkaar aan elkaar liggen? Probeer dit
uit.

Meetresultaten:

U1

U2

Utot

I

Conclusie:
Voor batterijen in serie geschakeld geldt:
…………………………………………………………………………………….
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 6

Serieschakeling 2

Meting 6a Serieschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je concluderen welke stromen er in een serieschakeling lopen.
Benodigheden:
- 1 gelijkspanningsvoeding 2 x 30 V --- 4 digitale multimeter
- 9 meetsnoertjes
- 2 weerstanden van 390 Ω
- 2 lampen 42V
Schema:

1

2

3

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een A in
de amperemeters en een V in de voltmeters
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven. Laat de opstelling door de
docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 24 V --d. Meet op drie plaatsen de stroom.
e. Zet de meetresultaten in de tabel.
f. Vervang de 2 weerstanden door 2 lampen en herhaal de meting.
g. Draai één lamp los als de twee lampen branden. Schrijf op wat er gebeurt en waarom
dit gebeurt.
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Meetresultaten:
weerstanden
U

I1
(amperemeter1)

I2
(amperemeter1)

I3
(amperemeter1)

24 V
lampen
U

I1
(amperemeter1)

I2
(amperemeter1)

I3
(amperemeter1)

24 V

Vragen:
1. Wat valt je op als je naar de meetresultaten kijkt?
2. Hoeveel stromen lopen er in een serieschakeling?
3. Kun je een voorbeeld noemen waar een serieschakeling wordt toegepast?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken als je naar het aantal stromen kijkt in een serieschakeling?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 6b Serieschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je concluderen welke spanningen er in een serieschakeling zijn.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 4 digitale multimeter
- 11 meetsnoertjes
- 1 weerstand van 390 Ω
- 1 weerstand van 100 Ω

Schema:

1

2

390 Ω

100 Ω

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een V in
het rondje als het een voltmeter is en zet een A in het rondje als het een
ampèremeter is.
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven. Laat de opstelling door de
docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 30 V ---. Controleer dit met de voltmeter over de
voeding.
d. Meet de voedingsspanning Ut en de spanning U1 over de weerstand van 390 Ω en
meet de spanning U2 over de weerstand van 100 Ω. Zet de resultaten in de tabel.
e. Herhaal de meting met een voedingsspanning van 15 V ---.
f. Doe dezelfde meting als bij c, d en e nog een keer maar plaats eerst een
ampèremeter in de schakeling om de stroom te meten.
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Meetresultaten:
Ut

U1

U2

I

30 V
15 V
Vragen:
1. Wat valt je op als je naar de meetresultaten van Ut , U1 en U2 kijkt?
2. Hoeveel deelspanningen zijn er in deze meting?
3. Hoeveel stromen lopen er in een serieschakeling?
4. Bereken uit de meetresultaten de waarde van de twee weerstanden. Komen de
waarden overeen met de werkelijke waarde van de weerstanden?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken als je kijkt naar de deelspanningen en de voedingsspanning
in een serieschakeling?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 6c Serieschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten met de wet van ohm de weerstanden en de
totaal weerstand uitrekenen. Darnaast heb je inzicht in de stromen en spanningen bij een
serieschakeling.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 4 digitale multimeter
- 10 meetsnoertjes
- 1 weerstand van 220 Ω
- 1 weerstand van 100 Ω
Schema:

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een V in
het rondje als het een voltmeter is en zet een A in het rondje als het een
ampèremeter is.
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven. Laat de opstelling door de
docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 30 V ---. Controleer dit met de voltmeter over de
voeding.
d. Meet de voedingsspanning Ut en de spanning U1 over de weerstand van 390 Ω , meet
de spanning over de weerstand van 100 Ω en meet de spanning over de derde
weerstand van 25 Ω. Zet de resultaten in de tabel.
e. Meet de stroom in de schakeling. Vermeld het resultaat in de tabel.
f. Herhaal de hele meting maar dan met een voedingsspanning van 15 V --g. In de bovenstaande serieschakeling gelden de volgende regels:
a. In de serieschakeling is er maar één stroom It
b. Ut = U1 + U2 + U3
c. Ut = Rt x It
d. U1 = R1 x It

46 - 85

47

e. U2 = R2 x It
f. U3 = R3 x It
g. Rt = Ut / It
h. R1 = U1 / It
i. R2 = U2 / It
j. R3 = U3 / It
k. Rt = R1 + R2 + R3
l. It = Ut / Rt
Het is zeker niet de bedoeling dat je deze regels allemaal van buiten gaat leren. Er
zijn drie basisregels en de andere regels zijn niets meer dan de wet van ohm. Welke
drie regels zijn basisregels in een serieschakeling? Zet deze bij de conclusie.
Toon met berekeningen uit de meetresultaten voor ieder regel aan dat ze juist zijn.
h. Bereken uit de meetresultaten Rt , R1 , R2 en R3 bij de twee verschillende `
spanningen.
Zet de resultaten in de tabel.
Meetresultaten:
Ut

U1

U2

U3

Rt

R1

R2

R3

It

30 V
15 V

Conclusie:
Welke drie conclusies kun je trekken als je kijkt naar de stroom, de spanning en de totale
weerstand in een serieschakeling?
1.

…………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………..

Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 7

Parallelschakeling 1

Meting 7a Stroom in een parallelschakeling
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in het gedrag van spanning en stroom in een parallelschakeling.
Benodigheden:
- Software Crocodile Clips
Schema:
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Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouw de schakeling op zoals op het schema.
Regel de voeding op 3 V.
Noteer de waarden van de ampèremeters in de tabel.
Wat kun je zeggen van de totaalstroom in een parallelschakeling?
Noteer dit in een formule bij de conclusie.

Meetresultaten:
Stroom

Gemeten waarde

IR1
IR2
Itot

Conclusie:
Voor de totaalstroom in een parallelschakeling geldt:
……………………………………………………………………………

Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 7b Spanning in een parallelschakeling
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht krijgen in het gedrag van spanning en stroom in een parallelschakeling.

Benodigheden:
- Software Crocodile Clips

Schema:
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Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouw de schakeling op zoals op het schema.
Regel de voeding op 3 V.
Noteer de waarden van de voltmeters in de tabel.
Wat kun je zeggen van de totaalspanning in een parallelschakeling?
Noteer dit in een formule bij de conclusie.
Noem een voorbeeld van een parallelschakeling uit de praktijk.

Meetresultaten:
Spanning

Gemeten waarde

UR1
UR2
Utot

Conclusie:
Voor de totaalspanning in een parallelschakeling geldt:
……………………………………………………………………………
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 7c Weerstand in een parallelschakeling
Doel van de meting:
- Leren werken met Crocodile Clips.
- Inzicht in de waarde van weerstand en vervangingsweerstand in een parallelschakeling.

Benodigheden:
- Software Crocodile Clips

Schema:
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Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouw de schakeling op zoals op het schema.
Regel de voeding op 3 V.
Noteer de waarden van de ampèremeters en de voltmeter in de tabel.
Bereken met de wet van ohm de waarde van R1 en R2
Noteer het resultaat in de tabel.
Bereken uit de totaalspanning en totaalspanning met de wet van ohm de
vervangingsweerstand RV
7. Noteer het resultaat in de tabel en noteer de gebruikte formule bij de conclusie.
8. Bereken uit de waarde van de weerstanden de vervangingsweerstand, zonder
gebruik te maken van de gemeten waarden voor spanning en stroom.
9. Noteer het resultaat in de tabel.
10. Vergelijk de uitkomst met de waarde van 7, komen de waarden overeen?
11. Noteer de gebruikte formule bij 9 bij de conclusie.

Meetresultaten:
Weerstand

Spanning

Stroom

Wet van Ohm

R1 (120 Ω)

UR1 = ……… V

IR1 = ……… A

R1 = ……….. Ω

R2 (200 Ω)

UR2 = ……… V

IR2 = ……… A

R2 = ……….. Ω

Rtot (……… Ω)

Utot = ………. V

Itot = ……… A

Rtot = ……….. Ω

Conclusie:
De vervangingsweerstand kan berekend worden met:
1.

……………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………….

Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Week 8

Parallelschakeling 2

Meting 8a Parallelschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je concluderen welke stromen er in een parallelschakeling lopen.
Benodigheden:
- 1 voeding 2 x 30 V --- 3 digitale multimeters
- 11 meetsnoertjes
- 2 weerstanden van 100 Ω
- 1 weerstand van 390 Ω
- 1 lamp 42V - 40 W
- 2 lampen 42V - 25 W
Schema:

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een A in
de amperemeters en een V in de voltmeters
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven. Neem twee weerstanden van
100 Ω en één weerstand van 390 Ω. De waarde van de weerstanden kun je aflezen
aan de hand van de kleurcode. Gebruik eventueel de informatie die je gekregen hebt.
Laat de opstelling door de docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 10 V --d. Meet de drie deelstromen en de totaalstroom.
e. Zet de meetresultaten in de tabel.
f. Vervang de 3 weerstanden door 2 lampen van 25 W en een lamp van 40 W. Stel de
voedingsspanning in op 24V --- en herhaal de meting.
g. Draai één lamp los als de drie lampen branden. Schrijf op wat er gebeurt met de
andere lampen en waarom dit gebeurt.
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Meetresultaten:
weerstanden
UV

IR1

(100 Ω )

IR2

(100 Ω )

IR3

It

IL3

It

(390 Ω )

lampen
UV

IL1

(25 W )

IL2

(25 W )

(40 W )

Vragen:
1. Wat valt je op als je naar de meetresultaten van IR1 , IR2 , IR2 en It kijkt?
2. Hoeveel stromen lopen er in deze parallelschakeling? Welke stromen zijn dat
3. Kun je een voorbeeld noemen waar een parallelschakeling wordt toegepast?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken als je naar de deelstromen en de totaalstroom kijkt in een
parallelschakeling?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 8b Parallelschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je concluderen met welke spanningen we te maken hebben bij een
parallelschakeling.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 3 digitale multimeters
- 13 meetsnoertjes
- 2 weerstanden van 100 Ω
- 1 weerstand van 390 Ω
- 1 lamp 42 V - 40 W
- 2 lampen 42 V - 25 W
Schema:

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een A in
de amperemeters en een V in de voltmeters
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven. Neem twee weerstanden van
100 Ω en één weerstand van 390 Ω. De waarde van de weerstanden kun je aflezen
aan de hand van de kleurcode. Gebruik eventueel de informatie die als bijlage bij
deze meting is toegevoegd. Laat de opstelling door de docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 10 V --d. Meet de drie deelspanningen en de totaalspanning.
e. Zet de meetresultaten in de tabel.
f. Vervang de 3 weerstanden door 2 lampen van 25 W en een lamp van 40 W en
herhaal de meting. Stel de voedingsspanning in op 40 V --g. Draai één lamp los als de drie lampen branden. Schrijf op wat er gebeurt met de
andere lampen en waarom dit gebeurt.
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Meetresultaten:
weerstanden
UV

UR1

UR2

(100 Ω )

(100 Ω )

UR3

(390 Ω )

10 V
lampen
UV

UL1

(25 W )

UL2

(25 W )

UL3

(40 W )

40 V
Vragen:
1. Wat valt je op als je naar de meetresultaten van UR1 , UR2 , UR2 en UV kijkt?
2. Hoeveel spanningen heb je in deze parallelschakeling? Welke spanningen zijn dat?
3. Kun je een voorbeeld noemen waar een parallelschakeling wordt toegepast?
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken als je naar de deelspanningen en de voedingsspanning kijkt
in een parallelschakeling?
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 8c Parallelschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten de vervangingsweerstand berekenen.
Daarnaast kun je de vervangingsweerstand berekenen met de formule die er is voor het
berekenen van de vervangingsweerstand.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeters
- 12 meetsnoertjes
- 2 weerstanden van 100 Ω
- 1 weerstand van 390 Ω
- 1 lamp 40 W
- 2 lampen 25 W
Schema:

Uv

100 Ω

100 Ω

390 Ω

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een A in
de amperemeters en een V in de voltmeters
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven. Neem twee weerstanden van
100 Ω en één weerstand van 390 Ω. De waarde van de weerstanden kun je aflezen
aan de hand van de kleurcode. Gebruik eventueel de informatie die je gekregen hebt.
Laat de opstelling door de docent controleren.
c. Stel de voedingsspanning in op 30 V --d. Meet de spanning Uv en de totaalstroom It
e. Noteer de meetresultaten in de tabel.
f. Vervang de 3 weerstanden door 2 lampen van 25 W en een lamp van 40 W en
herhaal de meting. Stel de voedingsspanning in op 30 V ---
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Meetresultaten:
weerstanden

UV

It

RV 

UV
It

RV berekent met de
formule

1
1
1


RV
R1 R2
10 V

lampen

UV

It

RV 

UV
It

RV berekent met de formule

1
1
1
1



RV
R1 R2 R3

30 V
Vragen:
1. Komen de berekende waarden voor RV uit de meetresultaten en de resultaten uit de
formule overeen?
2. Waarom kun je de vervangingsweerstand van de lampen niet berekenen met de
formule?
3. Maak de volgende zin af. Bij een parallelschakeling is de vervangingsweerstand altijd
kleiner dan
………………………………………………………………………………………………………………………….
.
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken uit deze meting als je kijkt naar het bepalen en berekenen
van de vervangingsweerstand in een parallelschakeling?
Uit de meetresultaten van I en U:

Uit de waarde van de weerstanden:
Meetrapport:
Maak een meetrapport van deze meting. Gebruik hiervoor het format dat je van de docent
hebt gekregen. Lever een kopie van het meetrapport aan het begin van volgende les in bij
de docent.
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Meting 8d Parallelschakeling
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten de vervangingsweerstand berekenen.
Daarnaast kun je de vervangingsweerstand berekenen met de formule die er is voor het
berekenen van de vervangingsweerstand speciaal voor 2 weerstanden.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeters
- 8 meetsnoertjes
- 1 weerstand van 100 Ω
- 1 weerstand van 390 Ω
Schema:
Teken zelf het schema

Opdracht:
a. Teken het schema voor twee weerstanden die parallel worden aangesloten. Neem
een weerstand van 100 Ω en één weerstand van 390 Ω. Meet de voedingsspanning
en de totaalstroom.
b. Bouw de meting op zoals je in het schema hebt aangegeven.
c. Laat de opstelling door de docent controleren.
d. Stel de voedingsspanning in op 10 V --e. Meet de spanning Uv en de totaalstroom It
f. Noteer de meetresultaten in de tabel.
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Meetresultaten:
It

UV

RV 

UV
It

RV berekent met de
algemene formule voor
een parallelschakeling

1
1
1


RV
R1 R2

RV berekent met de formule voor
een parallelschakeling speciaal voor
2 weerstanden.

R  R1
1
 2
RV
R1  R2

Vragen:
1. Bereken de vervangingsweerstand uit de meetresultaten. Noteer het resultaat in de
derde kolom.
2. Bereken de vervangingsweerstand met de formule:

1
1
1


RV
R1 R2
Noteer het resultaat in de vierde kolom in de tabel.
3. Bereken de vervangingsweerstand met de formule:

R  R1
1
 2
RV
R1  R2
Noteer het resultaat in de vijfde kolom in de tabel.
4. Is er verschil tussen het resultaat in de derde en de vierde kolom?
De formule in de laatste kolom is afgeleidt van de formule:

1
1
1


RV R1 R2
Kijk maar:

R2
R1
R  R1
1
1
1
1  R2  1  R1 



   
   

 2
RV R1 R2 R1  R2  R2  R2  R1  R2 R1  R2 R1  R2
Dus:

R  R1
1
 2
RV
R1  R2
Deze formule geldt alleen voor twee weerstanden.
De formule hieronder geldt voor twee maar ook voor meer weerstanden.

1
1
1
1



 .........enz.
RV R1 R2 R3
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Week 9

Gemengde schakeling

Meting 9a Gemengde schakeling 1
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten de vervangingsweerstand van gemengde
schakeling berekenen. Tevens kun je uit de waarde van de weerstanden de
vervangingsweerstand berekenen.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeters
- 9 meetsnoertjes
- 1 weerstand 100 Ω(R1)
- 2 weerstanden 390 Ω(R2&R3)
Schema:

R2
R1
R3

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een A in
de amperemeters en een V in de voltmeters
b. Bouw de meting op zoals in het schema is aangegeven.
c. Stel de voedingsspanning in op 10 V
d. Meet de spanning Ut en de totaalstroom It
e. Noteer de meetresultaten in de tabel.
f. Herhaal de meting met een voedingsspanning van 20 V
g. Noteer de resultaten in de tabel.
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Meetresultaten:

gemeten

gemeten

Ut

I

berekend uit de
meetgegevens

RV 

Ut
It

berekend uit de
weerstandswaarden

RV

Vragen:
1. Vergelijk de gemeten en berekende waarden voor RV . Zijn er verschillen tussen de
berekende waarden en de gemeten waarden? Is er verschil bij het berekenen van RV
bij de verschillende voedingsspanningen? Verklaar je antwoord.
2. Schrijf de berekening op die je hebt gebruikt voor het berekenen van de
vervangingsweerstand uit de waarde van de weerstanden.
3. Als je de schakeling zou uitbreiden met een derde weerstand van 390 Ω die parallel
aan de ander twee weerstanden van 390 Ω wordt geschakeld, wat kun je dan zeggen
over de waarde van de vervangingsweerstand. Toon dit aan met een berekening.
Conclusie:
Welke conclusie kun je trekken voor de waarde van de vervangingsweerstand bij het parallel
schakelen van weerstanden als je kijkt naar het aantal weerstanden?
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Meting 9b Gemengde schakeling 2
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten van de spanningen de stromen en de
vervangingsweerstand in een gemengde schakeling berekenen.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 2 digitale multimeters
- 8 meetsnoertjes
- 1 weerstand 100 Ω
- 2 weerstanden 390 Ω
Schema:

Opdracht:
a. Teken het schema voor een schakeling waarin een weerstand van 390 Ω in serie
wordt aangesloten met twee parallel geschakelde weerstanden van 100 Ω. Teken
tevens de voltmeters die de totaalspanning, de deelspanning over de weerstand van
100 Ω en de deelspanning over de weerstanden van 390 Ω meten.
b. Bouw de meting op volgens schema. Laat de meting controleren door de docent.
Stel de voedingsspanning in op 15 V. Meet de totaalspanning en de twee
deelspanningen. Noteer de resultaten in de tabel.
c. Bereken uit de meetresultaten van de spanningen de stroom door iedere weerstand
en de totaalstroom. Noteer de resultaten in de tabel.
d. Bereken uit de meetresultaten de vervangingsweerstand voor deze gemengde
schakeling. Geef ook de berekening.
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Meetresultaten:
gemeten

gemeten

gemeten

berekend

berekend

berekend

berekend

berekend

Ut

UR1

UR2-R3

IR1

IR2

IR3

It

RV

Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Waarom staat er in de tabel UR2-R3 ?
Waaraan is de totaalspanning gelijk aan?
Waaraan is de totale stroom gelijk? Verklaar je antwoord.
De totale stroom kan op twee manieren worden bepaald. Welke twee?
Bereken ook de vervangingsweerstand uit de waarde van de weerstanden. Geef ook
de berekening.
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Meting 9c Gemengde schakeling 3
Doel van de meting:
Na deze meting kun je uit de meetresultaten van de spanningen de stromen en de
vervangingsweerstand in een gemengde schakeling berekenen.
Benodigheden:
- 1 regelbare voeding 2 x 30 V --- 3 digitale multimeters
- 10 meetsnoertjes
- R1 , R2 en R5 draadgewonden weerstand 390 Ω
- R3 en R4 draadgewonden weerstand 100 Ω
Schema:

R5

R4

R3

R1

R2

Opdracht:
a. Geef in het schema hierboven aan welke meters de rondjes voorstellen. Zet een A in
de ampèremeters en een V in de voltmeters
b. Bouw de meting op volgens schema. Laat de meting controleren door de docent.
Stel de voedingsspanning in op 15 V . Meet de totaalspanning en de totaalstroom.
Noteer de resultaten in de tabel.
c. Bereken uit de meetresultaten van de spanning en de stroom de
vervangingsweerstand. Noteer het resultaat de tabel.
d. Bereken uit de waarde van de weerstanden de vervangingsweerstand voor deze
gemengde schakeling. Geef ook de berekening.
e. Bereken de spanning over elke weerstand a.h.v. van de weerstandswaarde en een
voedingsspanning van 15 V.
f. Bereken de stroom door iedere weerstand a.h.v. van de weerstandswaarde en de
berekende spanningen.
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g. Meet de spanning over elke weerstand. Noteer het resultaat in de 2e tabel
h. Bereken de stroom door iedere weerstand. Noteer het resultaat in de 2e tabel

Meetresultaten:

UR1

IR1

UR2

IR2

UR3

IR3

UR4

IR4

UR5

berekend

gemeten

berekend

gemeten

berekend

Ut
It

gemeten

RV 

berekend

gemeten

It

berekend

gemeten

Ut

IR5
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Week 10

Meting 10a

Diode schakeling

De diode 1

Doel : Meten van spanning en stroom in een schakeling met een diode.
Meting 1:
Schema :

Instrumenten :

Opdracht :

Vragen :

3 multimeters
Gelijkspanningsvoeding
Diode en lampje 12V/0,1A.

1. Maak bovenstaande proefopstelling.
2. Meet de spanning over de diode.
3. Meet de spanning over de lamp.
4. Meet de stroom in het circuit.

Udiode =
Ulamp =
I
=

V.
V.
A.

1. Waarom brandt de lamp niet?
2. Wat kun je uit de meetresultaten concluderen?
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Meting 10b

De Diode 2

Draai nu de diode om.
Schema :

Opdracht : 1. Maak bovenstaande proefopstelling.
2. Meet de spanning over de diode.
3. Meet de spanning over de lamp.
4. Meet de stroom in het circuit.
Vragen :

1.
2.
3.
4.

Udiode =
Ulamp =
I
=

V.
V.
A.

Waarom brandt de lamp nu wel?
Waarom is de spanning over de diode niet nul Volt?
Hoe hoog is de drempelspanning van de diode?
Wat kun je uit de meetresultaten concluderen?
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Meting 10c

De Led 1

Doel : Meten van spanning en stroom in een schakeling met een LED.
Schema :

Instrumenten : 2 multimeters
Gelijkspanningsvoeding
LED
Opdracht :

1. Maak bovenstaande proefopstelling en stel de voedingsspanning in op 0
Volt. De LED is in doorlaatrichting aangesloten.
De weerstand is nodig om te voorkomen dat de spanning over de LED en
daardoor de stroom door de LED te groot worden.
2. Verhoog de voedingsspanning totdat de LED oplicht en noteer deze waarde.
ULED =
V.
3. Stel de voedingsspanning in op 12V en meet de stroom door het circuit.
I=
mA.

Vragen :

1. Hoe noemt men deze spanning over de LED?
2. Hoe hoog is deze spanning over een “normale”diode?

Meting 10d

De Led 2

Sluit de LED aan in de sperrichting. Wat kun je nu concluderen?
Vragen :

1. Wat kun je uit de meetresultaten concluderen?
2. Waarom mag een LED niet rechtstreeks (zonder weerstand) op een accu
worden aangesloten?
3. Geef enkele toepassingen voor een LED o.a. in de auto.
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Verslag

Opmaak van het verslag
Als je alle metingen en opgaven hebt gemaakt kun je beginnen aan het maken van het
verslag.
Omdat jullie in tweetallen hebben gewerkt mag je per tweetal één verslag inleveren. Zorg
wel dat beide namen op het voorblad staan.
Het verslag bestaat uit de volgende delen:
- voorblad
- inhoudsopgave
- inleiding
- meetrapporten
- evaluatie
Op het voorblad staat de titel. In dit geval is dit “Practicum elektriciteitsleer”. Verder staat er
op het voorblad de naam van de school, de opleiding die je volgt, het jaar van de opleiding,
de naam van het project, de datum of de periode wanneer het project wordt uitgevoerd, de
namen van de auteurs en de naam van de opdrachtgever. Tot slot kun je een toepasselijke
afbeelding of tekening op het voorblad zetten.
In de inhoudsopgave staan de hoofdstukken met de bijbehorende bladzijden. Gebruik de
mogelijkheid in word om automatisch een inhoudsopgave te generen.
In de inleiding staat waarvoor het verslag is gemaakt en wat de lezer kan verwachten als hij
of zij het verslag gaat lezen.
Bij de meetrapporten voeg je alle meetrapporten in die je hebt gemaakt. Begin met de
rapporten van week 1 en eindig met de rapporten van week 7. Als de docent verbeteringen
heeft aangegeven op de meetrapporten die je al eerder hebt ingeleverd dan neem je in het
verslag de verbeterde rapporten op.
In de evaluatie geef je aan wat je tijdens het practicum hebt geleerd en wat er goed ging.
Ook geef je aan wat er eventueel verbeterd kan worden. Kijk hierbij eerst naar jezelf en
daarna naar je omgeving; medestudenten, docenten en faciliteiten.
De laatste week van het project is ook de uiterste inleverdatum voor het verslag. Zorg ervoor
dat het verslag tijdig wordt ingeleverd.
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Meetrapport
Naam meting:
Meting uitgevoerd
door:

1.
2.

Datum:
Doel van de meting:

Benodigdheden:

Schema:
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Meetresultaten:

Vragen en opdrachten:

Conclusie:
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Kleurcodering weerstanden

Elektronische kleurcode
De elektronische kleurcode is een manier om met kleuren de waarde van elektrische componenten
zoals weerstanden en condensatoren aan te geven. Na de uitvinding van de transistor konden
koolfilmweerstanden met veel kleinere belastbare vermogens dan voor buizentechniek gebruikelijk
was toegepast worden. Deze waren klein en rond waardoor er nauwelijks plaats was om een blijvend
leesbare waardeaanduiding op de weerstand te drukken. Hiervoor kwam vervolgens de elektronische
kleurcode in gebruik.

Kleuren
De gebruikte kleuren zijn:
zwart bruin
0

1

rood oranje geel groen blauw violet
2

3

4

5

6

7

grijs

wit

8

9

zilver goud
10 %

5%

Een ezelsbruggetje om deze kleuren te onthouden is "Zij Brengt Rozen Op Gerrits Graf Bij Vies
Grijs Weer"; de woorden van deze zin beginnen met dezelfde letters als de kleuren van de code.
Merk op dat het grootste deel van de kleuren dezelfde volgorde heeft als de kleuren van de
regenboog hebben, dus als men die kent heeft men wellicht geen ezelsbruggetje nodig.

Betekenis van de kleuren
Op een standaard weerstand staan 4, 5 of zelfs 6 gekleurde banden.


De eerste 2 of 3 banden geven de eerste cijfers van de waarde van de weerstand in Ohm.
(twee voor de E6, E12 en E24 reeksen, drie voor de overige)



De volgende band geeft het aantal "nullen" aan dat achter de eerste cijfers komt.



De daarop volgende band geeft de nauwkeurigheid aan waarmee de component is gemaakt;
hiervoor geldt de codering zilver=10%, goud=5%, rood=2%, bruin=1%.



De laatste band (als die aanwezig is) geeft aan hoe de waarde van de weerstand beïnvloed
wordt door de temperatuur.

Niet alle waarden worden gemaakt. Afhankelijk van de tolerantie is een serie standaardwaarden (een
zogenaamde E-reeks) van toepassing.

Gebruiksaanwijzing
Zoek de tolerantieband (meestal goud of zilver, maar bruin en rood komen ook voor). De
tolerantieband is breder dan de andere banden, of staat op een iets grotere afstand van de andere
banden.
Begin aan het uiteinde dat is afgekeerd van de tolerantieband: dit is band 1. Schrijf de getallen op die
met de kleuren overeenkomen. De voorlaatste band geeft het aantal nullen aan.

Voorbeeld

74 - 85

75

De weerstand met de strepen geel-violet-rood-goud, heeft een waarde van 4700 Ohm (geel=4,
violet=7, rood=2 nullen) met 5% (goud) toegestane afwijking naar boven en naar beneden
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Praktijk opdracht: Basisschakeling installatietechniek
Inleiding:
Je krijgt 4 elektrotechnische schema’s en gaat 2 opdrachten hiervan maken.
Eerst ga je onderzoeken welke materialen je zoal nodig hebt om de opdracht te maken.
Tevens maak je een bedradingtekening, stroomkring en leidingschema(neem je over) van alle twee de
opdrachten die je gaat doen.
Als de materialenlijst klaar hebt laat je deze zien bij je elektro instructeur/docent. Als de lijst klopt ga je
aan de slag met je eerste opdracht.
Je hebt 3x 90 minuten de tijd voor deze opdrachten.

Doel van de opdracht:
Elektrotechnisch:
Het doel van deze opdracht is om iedereen meer inzicht te geven in de basis van elektrische
installatietechniek zoals die voorkomt in veel leefsituaties.
Verder ga je onderzoeken hoe een bedrading, stroomkring en leidingschema eruit ziet.
Algemeen:
Om jullie te stimuleren om ook elkaar binnen een projectgroep te helpen. Maar ook om jullie te laten
beslissen over je eigen leeropdracht. Niet iedereen heeft de zelfde achtergronden op elektrotechnisch
gebied.
Je gaat bij deze opdracht dus niet zelfstandig werken, maar zelfstandig leren.

De opdracht:
Op de volgende 2 pagina’s staan 4 leidingschema’s van een woonhuis getekend.
1. een enkelpolige schakeling
2. een hotelschakeling (wisselschakeling) of
3. bijzondere hotelschakeling (spaarschakeling)
4. een gangschakeling (kruisschakeling)
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1. Enkelpolige schakeling:
Schakelaar 1 bediend de lamp. De WCD is aangesloten.

2. Wisselschakeling:
De lamp kan met beide schakelaars worden bediend. De WCD is aangesloten.
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3. Spaarschakeling:
De lamp kan met beide schakelaars worden bediend. De WCD’s zijn aangesloten.

4. Kruisschakeling:
De lamp kan met iedere schakelaar worden bediend. De WCD is aangesloten.
Hierbij horen de volgende opdrachten:
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Voorbereiding:







Lees eerst de inleiding en doelstelling goed door.
Kies twee van de bovenstaande schema’s uit die het beste aansluit bij jouw leerplan.
(iedereen kiest de schema’s waarvan je denkt dat je iets kunt leren). Verklaar later in je
verslag waarom je tot een bepaalde keuze bent gekomen.
Als je een opdacht hebt gekozen zoek je zelfstandig uit hoe deze werkt.
Vermeld wat je aan materiaal en gereedschap nodig hebt.
(B.v. PVC buis, bevestigingsbeugels, buigveer enz).
Maak het bijbehorende stroomkring- en bedradingschema.
Neem het leidingschema over en maakt dit af.

Praktijk opdacht:


Bouw de schakeling op een oefenbord.
Hierbij moet je rekening houden met de geldende normen.
Bijvoorbeeld:
- beugelafstand
- afstrip afstand VD draad.
- Instellen striptang
- Veiligheid

Let op: voordat je de opdracht gaat testen, laat hem eerst controleren door de
instructeur/docent!
Als je klaar bent lever je de tekeningen en materialenlijst in bij je instructeur/docent en pas dan wordt
je praktijkopdracht beoordeeld. Zorg dus dat je alle schema’s en materialenlijsten in de praktijkles bij je
hebt.
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Leiding, stroomkring en bedradingsschema
Enkelpolig schakeling

Stroomkringschema

Bedradingschema

Leidingschema
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Serieschakeling

Stroomkringschema

Leidingschema

Bedradingschema
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Wisselschakeling

Stroomkringschema

Bedradingschema
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Spaarschakeling

Stroomkringschema

Bedradingschema

Leidingschema

pagina 84 van 85

Kruisschakeling

Stroomkringschema

Bedradingschema
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