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Energievoorziening voor een weerstation 

22 maximumscore 3 
uitkomst: 23n =  

voorbeelden van een berekening: 

methode 1 

Er geldt: .P UI=  Dit levert: 2,3 0,192 A.
12

PI
U

= = =

Ook geldt: .C It=  Invullen levert: 75 0,192 365 24 22,4.n = ⋅ ⋅ =  
(Er zijn dus 23 accu’s nodig.) 

• gebruik van P UI= 1 
• inzicht dat nC It= 1 
• completeren van de berekening 1 

of 

methode 2 
Voor de energie geldt: E =UIt =UC.  
Een capaciteit van 75 Ah bij een spanning van 12 V komt dus overeen met 
een energie van: E = 75 ⋅3600 12⋅ = 3,24 ⋅106  J. 
Voor de energie die nodig is in één jaar geldt: 
E = 2,3 ⋅3600 24⋅ ⋅365 = 7,25 ⋅107  J.  

Dus geldt voor het aantal accu’s:
7

6
7,25 ⋅10

= 22,4.
3,24 ⋅10

 n =

(Er zijn dus 23 accu’s nodig.) 

• inzicht dat E =UIt =UC 1 
• inzicht dat E = Pt 1 
• completeren van de berekening 1 

of 
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methode 3 
Voor de nodige capaciteit in één jaar geldt: 

2,3 24 365 1679 Ah.
12

EC
U

= = ⋅ ⋅ =

Dus geldt voor het aantal accu’s: 1679 22,4.
75

n = =

(Er zijn dus 23 accu’s nodig.) 

• inzicht dat EC
U

= 1 

• inzicht dat E Pt= 1 
• completeren van de berekening 1 

Opmerkingen 
− Voor het begrip capaciteit mag een ander symbool gebruikt worden. 
− De antwoorden 22 en 22,4 goed rekenen. 

23 maximumscore 4 
uitkomst: PR3 =11 W

voorbeeld van een berekening: 
Er geldt: RI 3 = R1 +I IR2.  Dit levert: IR3 0,= 71 0,25+ = 0,96 A.  
Verder geldt: UR3 12= ,0 0,25− ⋅1,8.  Hieruit volgt: UR3 =11,55 V. 
Dit levert: PR3 = R3U IR3 11= ,55 0,96⋅ =11 W. 

• inzicht dat RI 3 = R1 +I IR2 1 
• inzicht dat UR3 1= 2,0 0,25− ⋅1,8 1 
• gebruik van P =UI 1 
• completeren van de berekening 1 

Opmerking 
Als een kandidaat het tweede scorepunt niet behaalt, mag het vierde 
scorepunt niet toegekend worden. 
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24 maximumscore 3 
uitkomst: zp 13, 4 VU =  

voorbeeld van een berekening: 
Toepassen van de spanningswet van Kirchhoff op kring ABEF levert: 

zp 0,71 2,6 12,0 0,25 1,8 0.U − ⋅ − + ⋅ =  Hieruit volgt: zp 13, 4 V.U =  

• inzicht dat de spanningswet van Kirchhoff toegepast moet worden op
kring ABEF 1 

• gebruik van de juiste tekens 1 
• completeren van de berekening 1 

Opmerkingen 
− Het eerste inzicht mag ook impliciet gegeven worden. 
− De spanningswet van Kirchhoff mag ook op de kring ACDF toegepast 

worden. 
− Als in de vorige vraag een fout is gemaakt met de richtingen en/of de 

tekens, dezelfde fout in deze vraag niet opnieuw aanrekenen. 

25 maximumscore 3 
voorbeeld van een antwoord: 
− (De accu wordt opgeladen als de stroomrichting door de accu negatief 

is.) 
Uit de grafiek blijkt dat geldt: Uzp >14,6 V  (met een marge van 0,2 V). 

− (Als de accu stroom levert aan het zonnepaneel, is de stroomrichting 
door het zonnepaneel negatief.) 
Uit de grafiek blijkt dat geldt: Uzp <10, 4 V  (met een marge van 0,2 V). 

• aflezen van de waarde 14,6 V 1 
• aflezen van de waarde 10,4 V 1 
• inzicht dat accu oplaadt als de spanning groter is dan de grootste

afgelezen waarde en dat de accu stroom levert aan het zonnepaneel als
de spanning kleiner is dan de laagste afgelezen waarde 1 

Opmerking 
Bij het beantwoorden van deze vraag hoeft de eenheid V niet vermeld te 
zijn. 
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26 maximumscore 2 
voorbeeld van een antwoord: 

• plaatsen van de diode in de tak van het zonnepaneel 1 
• richting van de diode 1 

Opmerking 
Als niet het juiste symbool voor de diode gebruikt is, maar de richting wel 
juist aangegeven wordt: niet aanrekenen. 
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