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Langere vraag over de theorie 
 

a) Beschrijf in detail het opladingsproces voor een condensator die in serie wordt geschakeld 

met een gelijkspanningsbron en met een weerstand (de inwendige weerstand van de gelijk-

spanningsbron mag verwaarloosd worden).  Wat is de tijdsconstante van het opladingspro-

ces voor deze RC-keten?  Toon aan dat er behoud van energie is bij het opladingsproces. 
 

b) Beschrijf in detail het ontladingsproces voor een condensator die in serie wordt geschakeld 

met een weerstand.  Wat is de tijdsconstante van het ontladingsproces voor deze RC-

keten?  Toon aan dat er ook bij het ontladingsproces behoud van energie is. 

 

 

Mijn antwoord: 



 

Vervolg 1 van mijn antwoord: 



 

Vervolg 2 van mijn antwoord: 



Oefening 
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kathode 
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(V0) 

 



 

Mijn antwoord: 



     

Vervolg 1 van mijn antwoord: 



     

Vervolg 2 van mijn antwoord: 



          4 korte vragen 
 

1. Onderstaande figuur toont de zogenaamde brug van Wheatstone die toelaat om een onbe-

kende weerstand te bepalen met behulp van drie gekende weerstanden R1, R2 en R3 waarbij 

R3 regelbaar is.  Als de brug in evenwicht is, dit is als de stroommeter geen stroom 

detecteert bij het sluiten van de schakelaar S, dan wordt de onbekende weerstand Rx 

gegeven door het verband Rx = (R2 R3) / R1.  Maak gebruik van de regels van Kirchhoff om 

aan te tonen dat dit inderdaad het geval is. 

 

 
 

 

Mijn afleiding van het verband tussen Rx , R1 , R2 en R3 : 



2. Een deeltje met een lading gelijk aan 100 µC beweegt in rechte lijn naar een ander deeltje 

met een lading die eveneens gelijk is aan 100 µC en dat op een vaste positie wordt 

gehouden.  Op het moment dat de afstand tussen de twee deeltjes 1.0 m bedraagt, is de 

kinetische energie van het bewegende deeltje gelijk aan 10 J.  Wat is de afstand tussen de 

twee deeltjes op het moment dat de snelheid van het bewegende deeltje minimaal is? 

 

a. 1.8 m 

b. 0.45 m 

c. 0.9 m 

d. oneindig groot 

e. 0 m 

 

Mijn antwoord: ….. 

 

 

Mijn verantwoording van het gekozen antwoord: 



3. Het “punteffect” kunnen we begrijpen door te berekenen hoe het elektrisch veld afhangt 

van de straal voor twee geladen metalen sferen met respectievelijke stralen r1 en r2 die 

door een metalen draad met mekaar zijn verbonden.  Bereken de verhouding tussen de 

elektrische velden aan het oppervlak van beide sferen. 

 

 

Mijn berekening van de verhouding tussen de elektrisch velden: 



4. Het elektrisch veld in het getoonde gebied wordt gegeven door E = (8i + 2yj) N/C waarbij 

y in meter is.  Wat is de grootte van de elektrische flux door het bovenvlak van de kubus 

in de figuur? 

 

 
 

 

a. 90 N·m2/C 

b. 6 N·m2/C 

c. 54 N·m2/C 

d. 12 N·m2/C 

e. 126 N·m2/C 

 

Mijn antwoord: ….. 

 

 

Mijn verantwoording van het gekozen antwoord: 


