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Inwendige weerstand van 

een batterij 
1.1 Doel 

Het bepalen van de inwendige weerstand van verschillende typen batterijen en dit verwerken 

tot een consumentenonderzoek. 

1.2 Benodigdheden 
• 2x Nspire rekenmachine 

• Inwendige weerstand.tns 

• Labcradle en  spanningssensor of een andere spanningsmeter. 

• Breadboard, kleine MxM snoertjes (3 of 4), weerstandjes 

1.3 Achtergrond informatie 
Tot nu toe ben je er steeds van uitgegaan dat de batterij altijd dezelfde spanning geeft, 

ongeacht de weerstand die je er op aansluit. Dit geldt echter alleen voor ideale batterijen, 

maar die bestaan in de werkelijke wereld niet. Het blijkt dat de spanning lager wordt als de 

batterij meer stroom levert. De reden hiervoor is dat het moeite kost voor de stroom om uit 

de batterij te komen. De 

stroom moet een weerstand 

overwinnen om uit de batterij 

te komen. Dit betekent dat een 

batterij eigenlijk bestaat uit een 

“ideale batterij” en een 

weerstand. Zie de tekening 

hiernaast.  

Uit de tekening hiernaast volgt dat de spanning die de echte batterij geeft minder wordt 

naarmate er meer stroom loopt omdat de spanning over de inwendige weerstand gelijk is 

aan I·Rinwendig. Er blijft dan minder spanning over voor de rest van de schakeling. De rest van 

de spanning die overblijft voor de schakeling wordt de klemspanning genoemd. De spanning 

van de “ideale batterij” in de echte batterij wordt de bronspanning genoemd. Deze kun je 

bepalen door de spanning te meten die de batterij geeft zonder dat je er een weerstand op 

aansluit. 

De klemspanning wordt gegeven door: 

𝑈 ∶=  
𝑈𝑏

𝑅𝑖 + 𝑅
· 𝑅 

Hierin is Ub de spanning van de “ideale batterij”, Ri de waarde van de inwendige weerstand 

en R de weerstand die op de batterij wordt aangesloten (ook wel de belasting genoemd).  
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Consumenten willen een batterij hebben waarbij de inwendige weerstand zo klein mogelijk 

is. Dan is het verlies zo klein mogelijk. We gaan de waarde van deze inwendige weerstand 

gebruiken als maat van de kwaliteit van de batterij. Hoe kleiner hoe beter. 

1.4 Uitvoering 

• Open op ene rekenmachine het bestand 

inwendige weerstand 

• Sluit op de andere machine de 

spanningssensor aan via de labcradle. 

 
• Sluit een weerstand aan op de batterij 

via het breadboard en meet de spanning 

die de batterij afgeeft. Vul deze waarde 

in op pagina 2 van het document 

inwendige weerstand. Vul ook de 

waarde van weerstand in. Herhaal dit 

voor alle vijf de weerstanden. 

• Nadat je alle weerstanden hebt gemeten 

en ingevoerd, ga dan naar pagina 4 van 

het document inwendige weerstand 
 

• Bepaal (zonder een weerstand op de 

batterij aan te sluiten) de spanning van 

de batterij. Dit is de Ub.  

• Vul in het onderste deelscherm de 

waarde voor Ub in. Druk op enter. 

• Varieer daarna met Ri totdat de fout het 

kleinst wordt (op twee significante 

cijfers). 

• Bepaal de maximale en minimale van Ri 

waarbij de fout (op twee significante 

cijfers) minimaal blijft. De 

nauwkeurigheid wordt gegeven door het 

verschil tussen de minimale en 

maximale waarde te bepalen en dit te 

delen door 2. 
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Vervolg onderzoek: 

• Verschillende typen batterijen (AA, AAA) 

• Verschillende merken (gamma, duracel) 

• Verschillende soorten batterijen (nicad/ 

alkaline etc). 

• Leerlingen krijgen elkaars resultaten en 

vergelijken deze met elkaar en schrijven 

een advertentie. 
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Consumentenbond artikel: 

 

In een consumentenbondartikel worden apparaten of gebruiksvoorwerpen (koelkasten, wasmachines, 
batterijen, kookplaten, fietsen etc) met elkaar vergeleken in tabellen. De bladspiegel bestaat uit 3 
kolommen en een tabel met de resultaten (zie boven). 
Het artikel bestaat uit de volgende alinea’s: 

• Inleiding (waarom dit onderzoek en wat heb je onderzocht) 

• Hoe heb je het onderzocht 

• De tabel met de gegevens (batterij merk, soort, prijs bronspanning en inwendige weerstand). 

• Conclusie (2 conclusies: de goedkoopste + laagste inwendige weerstand (voordelige koop) en 
de beste (laagste weerstand). 

Dit geheel is maximaal 1 pagina (niet meer). 
Op de andere kant van je blaadje maak je een advertentie voor je batterij. Kijk in folders hoe 
advertenties er uitzien en maak gebruik van de gegevens van het experiment. 
 
Succes.  

 


