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Werkblad 35  
 
EXPERIMENT: LORENTZKRACHT  
 
Op een elektrische stroom in een magneetveld werkt een kracht, de zogenaamde 
lorentzkracht. In dit experiment onderzoek je hoe de grootte en de richting van de 
lorentzkracht op een stroomdraad in een homogeen magneetveld, afhangen van 
de grootte en de richting van de elektrische stroom door de draad. 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is het verband tussen de grootte en de richting van de stroomsterkte en de 
grootte en de richting van de lorentzkracht op een stroomdraad? 
 
Hypothese 
a Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn. 
 
Uitvoering 
Voor het bepalen van de richting van de lorentzkracht heb je de opstelling van 
figuur 1 nodig: een stroomdraad, in serie met een stroommeter aangesloten op 
een gelijkspanningsbron. De stroomdraad hangt tussen de polen van een 
permanente hoefijzermagneet. 
b Ga eerst na hoe groot de maximaal toelaatbare stroomsterkte door de 

stroomdraad is. Gebruik eventueel een extra weerstand om de stroom te 
beperken. 

c Voer de stroomsterkte door de draad langzaam op en let op de beweging van 
de draad. Welke richting heeft de lorentzkracht op de stroomdraad?  

d Verwissel de aansluitingen van de stroomdraad bij de spanningsbron. Bekijk 
opnieuw de beweging van de stroomdraad. In welke richting werkt de 
lorentzkracht nu?  

e Verwissel de polen van de permanente magneet. Bekijk opnieuw de 
beweging van de stroomdraad. In welke richting werkt de lorentzkracht nu?  

f Hoe beschrijf je de onderlinge richtingen van de elektrische stroom, het 
magnetische veld en de lorentzkracht op de draad?  
 

Voor het bepalen van de grootte van de lorentzkracht heb je de opstelling van 
figuur 2 nodig: een stroomdraad, in serie met een stroommeter aangesloten op 
een gelijkspanningsbron. De stroomdraad rust via blokjes op een digitale 
weegschaal tussen de polen van de hoefijzervormige magneet die aan een statief 
hangt. 
g Ga opnieuw eerst na hoe groot de maximaal toelaatbare stroomsterkte in de 

stroomdraad is. 
h Meet met een magneetveldsensor de sterkte van het magneetveld tussen de 

polen van de permanente magneet waar zich de draad bevindt. 
i Noteer de aanwijzing van de weegschaal als er nog geen stroom door de 

draad loopt. 
j Voer de stroomsterkte door de draad langzaam op en noteer bij verschillende 

waarden van de stroomsterkte de aanwijzing van de weegschaal. Noteer de 
metingen in de tabel in figuur 3. 

k Herhaal het experiment met een sterkere of een zwakkere magneet. 

8 Elektromotor en dynamo 
Elektromagnetisch veld | vwo 

Benodigdheden 
Voor dit experiment heb je nodig:  
• permanente hoefijzervormige 

magneet 
• spanningsbron  
• stroommeter 
• stroomdraden 
• eventueel een weerstand om 

kortsluiting tegen te gaan 
• magneetveldsensor 

Figuur 1 Meetopstelling voor het bepalen van 
de richting van de lorentzkracht op een 
stroomdraad in een magnetisch veld 
 

Figuur 2 Meetopstelling voor het bepalen van 
de grootte van de lorentzkracht op een 
stroomdraad in een magnetisch veld 
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Uitwerking 
l Bereken bij elke meting de grootte van de lorentzkracht aan de hand van de 

kracht die op de weegschaal wordt uitgeoefend. 
m Plaats alle metingen in de grafiek in figuur 4. Kies eerst een goede 

schaalverdeling. 
 

 
Figuur 4  
 

n Bepaal voor de zwakste magneet aan de hand van de metingen het verband 
tussen de stroomsterkte en de lorentzkracht. Noteer het verband als een 
formule. 

o Bepaal voor de sterkste magneet aan de hand van de metingen het verband 
tussen de stroomsterkte en de lorentzkracht. Noteer het verband als een 
formule. 
 

Conclusie 
p Geef het antwoord op de onderzoeksvraag en ga na of jouw hypothese wel 

of niet juist was. 
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Figuur 3 Tabel met meetresultaten 


