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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.
Open vragen
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld
twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de
eerste twee redenen kunnen punten opleveren.
− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede
uitkomst zonder berekening levert geen punten op.
− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid.

Automatisch gaan het voorlicht en het achterlicht aan
Ook zonder dynamo hebben we tegenwoordig prima voorlichten en achterlichten
voor de fiets.
Hieronder staat een gedeelte van een folder voor een voorlicht.

Halogeenlamp:
6 V / 2,4 W
Werkt op
5 oplaadbare
Penlight
batterijen:
per stuk 1,2 V

2p

1

Toon aan dat de stroomsterkte door de lamp van het voorlicht 0,4 A is.
De capaciteit van de batterijen is 1200 mAh. Dat wil zeggen dat ze 1 uur
energie leveren als er 1200 mA gevraagd wordt, dat ze 2 uur energie leveren als
er 600 mA gevraagd wordt, enzovoort.
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Iemand doet volle batterijen in de lamp en doet de lamp aan. We gaan ervan uit
dat de lamp steeds even sterk brandt en daarna uitgaat als de batterijen leeg
zijn.
Æ Bereken hoe lang het duurt tot de batterijen leeg zijn.
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Er zijn ook achterlichten die op batterijen werken.
Hieronder staat een gedeelte van een folder voor een achterlicht.

De lamp gaat vanzelf aan als
het buiten niet licht genoeg is.
Er zijn twee penlightbatterijen nodig.
De lamp is voorzien van LED’s
die parallel geschakeld zijn.

1p
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Wat is een voordeel van het parallelschakelen van de LED’s?
Hieronder staat een vereenvoudigde weergave van de automatische schakeling
van het achterlicht.
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Dit schema staat ook op de uitwerkbijlage.
4p
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Geef op de uitwerkbijlage voor de onderdelen 1 t/m 4 aan om welke component
het hierbij gaat.
Je kunt kiezen uit de volgende componenten:
− LDR
− NTC
− LED
− transistor
− batterij
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uitwerkbijlage
Automatisch gaan het voorlicht en het achterlicht aan
4

1

2
3
4

Geef voor de onderdelen 1 t/m 4 aan om welke component het hierbij gaat.
Je kunt kiezen uit de volgende componenten:
− LDR
− NTC
− LED
− transistor
− batterij
1 = ..................................................................................................................
2 = ..................................................................................................................
3 = ..................................................................................................................
4 = ..................................................................................................................
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