Zonnepaneel handleiding
Materialen

Introductie
Zonnepanelen zijn een belangrijke vorm van
duurzame energie, maar hoe werken ze
precies? In deze handleiding staat
beschreven hoe je een zonnepaneel kunt
gebruiken om zelf metingen te verrichten.
Veel plezier!

Foto

Zonnepaneel
1x

Variabele
weerstand
1x

Aansluiten in serie
Sluit het zonnepaneel in serie aan met de
weerstand

Stroommeter
1x

Er zal nu stroom door de schakeling lopen,
maar je weet nog niet hoeveel. Om dit te
onderzoeken, sluit in je stap 2 een
stroommeter aan.
Spannings-m
eter
1x

Spannings-ka
bels
4x rood
4x zwart

Symbool

Zonnepaneel handleiding
Stroommeter
Sluit het
zonnepaneel in
serie aan met de
weerstand en de
stroommeter

Spanningsmeter
Sluit de
spanningsmeter
parallel aan met
de weerstand

Op de stroommeter
kun je nu zien
hoeveel stroom er
door de schakeling
loopt. Om het
vermogen van het
zonnepaneel te
berekenen, voeg je
een spanningsmeter
toe.

Vermogen
Met de opstelling uit stap 3 kun je de stroom (I) door
de weerstand en de spanning (U) over de weerstand

PWS
Nu zijn jullie aan zet! Bedenk een onderzoek waarbij je
de zonnepaneel kunt inzetten.

meten.
Terugkoppeling:
Het vermogen (P) dat het zonnepaneel levert aan de
weerstand is het product van spanning en stroom (P
= U • I).
Test: Leg het zonnepaneel vlak op de grond en
bereken het vermogen. Richt dan het zonnepaneel
zo veel mogelijk naar de zon en bereken opnieuw
het vermogen
Je ziet het vermogen groter wordt naarmate er meer
licht op valt. Naast de oriëntatie van het paneel is er
nog een andere factor die het vermogen beïnvloedt:
de weerstand zelf.
Door aan de knop op de variabele weerstand te
draaien kun je de weerstand variëren van 50 Ω
(helemaal tegen de klok in) tot 150 Ω (helemaal met
de klok mee).

Opruimen: vergeet niet de stroom- en
spanningsmeter uit te zetten! En lever de kit weer
compleet bij ons in.
Maak een foto van jullie onderzoeksopstelling, en
maak kans op vermelding op onze website! Mail
deze foto naar communicatie@proﬁelwerkstuk.nl,
waarbij je kort uitlegt wat jullie onderzocht hebben
en wat jullie bevindingen zijn.

