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Basiskennis zonnestroom: 
 

Inleiding 
De Zon is een onmisbare energiebron voor de aarde. De zon brengt op allerlei manieren 
onmisbare energie  naar de mens; zonder de zon zou er geen leefbare aarde zijn.  
Zonne-energie wordt door de mens op allerlei manieren gebruikt denk aan de groei van planten 
en de warmte van zon zorgt ervoor dat wij enigszins onder een aangename temperatuur kunnen 
leven. Een van de nieuwe vormen van omzetten van zonne-energie is die van zonlicht naar 
elektriciteit. We gebruiken daarvoor een zonnepaneel. 
De elektrische energie die het paneel levert wordt onder verschillende condities en 
omstandigheden gemeten. 
 

1.1 Waar het allemaal begint 
De zon is een enorme bron van energie. Stel je de zon voor als een grote kernreactor, waar 
thermonucleaire reacties plaatsvinden (kernfusie), gebaseerd op de omzetting van waterstof in 
helium. Er wordt geschat dat onze zon over ongeveer 5 miljard jaar uitgebrand is (wat ook het 
einde van de aarde zal zijn). Uit menselijk oogpunt kan deze energie dus als onuitputtelijk worden 
beschouwd. 
 
Zeer beknopte geschiedenis van het gebruik van zonne-energie 
De geschiedenis van zonne-energie is zo oud als de mensheid. In veel antieke beschavingen 
werd de zon aanbeden. In de oudheid werd glas gebruikt om de zonnestralen te concentreren 
voor het maken van vuur, of brandpuntspiegels om bij religieuze ceremonies fakkels aan te 
steken. Archimedes, de Griekse wetenschapper, gebruikte de weerkaatsing van bronzen schilden 
om zonlicht te richten en de houten schepen van de Romeinen in brand te steken tijdens de 
belegering van Syracuse. 

 

Figuur 1 Archimedes uitvinding om zonne-energie te gebruiken als wapentuig. 

Drie bestanddelen van zonnestraling 
Ultraviolette straling (UV) is 9% van de zonnestraling en heeft een negatieve (mutagene) 
uitwerking op levende organismen. Dit effect wordt verzacht doordat een deel van deze straling 
wordt weggevangen door de ozonlaag. 
Zichtbaar licht in al zijn kleuren is 45% van het zonlicht. Deze oorspronkelijke energiebron voedt 
het proces van fotosynthese (fotochemische fase) waarbij de energie door de werking van chlorofyl 
wordt vastgelegd in de chemische verbindingen van organische moleculen. 
Infrarode straling is 46% van het zonlicht. Als deze straling op het land en op levende organismen 
valt wordt zij omgezet in warmte, een voorwaarde voor alle biochemische omzettingen 
(metabolisme) 
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.  

Figuur 2 Waaruit bestaat zonlicht en welke energie bevat het. 

 

 
 
De belangrijkste bestanddelen van zonlicht voor de landbouw zijn de zichtbare straling (licht) en 
de infrarode straling. De dampkring van de aarde werkt als een filter. Als deze functie wordt 
verstoord zal de zonnestraling schadelijke gevolgen hebben op aarde (zoals klimaatverandering 
en huidaandoeningen). 

 
1.2 De werking van zonnepanelen 

Fotovoltaïsch (PV) is een term die is afgeleid van het Griekse woord photos (licht) en de naam 
van de eenheid voor spanning — volt. Een fotovoltaïsche cel, of zonnecel, geeft directe omzetting 
van zonne-energie in elektriciteit. Voorbeelden zijn de lichtopladers van zakcalculators en 
horloges. Meer uitgebreide PV-systemen wekken zonne-elektriciteit op voor huizen en het 
elektriciteitsnet, de stroomvoorziening die wordt verzorgd door je lokale energiebedrijf. 

Materialen voor zonnecellen 
De ontwikkeling van zonnecellen is nauw verbonden aan de ontwikkeling van halfgeleiders. Net 
als halfgeleiders worden deze cellen meestal gemaakt van stoffen zoals silicium (Si). Dit is 
tegenwoordig het meest gebruikte materiaal voor de productie van zonnecellen. De 
werkingsgraad van deze cellen is 17-22%. Andere materialen voor zonnecellen zijn: Cadmium-
telluride (CdTe), Cadmium-selenide (CdSe), Cadmium-sulfide (CdS) en Zink-telluride (ZnTe). 
Zonnecellen worden meestal samengebracht in modules, of panelen, van tientallen cellen.  
 
 

  

"Sonne StrahlungsintensitaetNL" by Sonne_Strahlungsintensitaet.svg: Original uploader was Degreen at de.wikipedia. - Sonne_Strahlungsintensitaet.svg. 
Licensed under CC BY-SA 2.0 de via Wikimedia Commons -  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonne_StrahlungsintensitaetNL.svg#/media/File:Sonne_StrahlungsintensitaetNL.svg 
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Principe van het fotovoltaïsch effect 
Fotovoltaïsche modules, meestal zonnepanelen 
genoemd, zijn het hoofdonderdeel bij het omzetten 
van zonlicht in elektriciteit. Zonnepanelen worden 
gemaakt van halfgeleiders die zeer veel lijken op die 
van geïntegreerde schakelingen voor elektronische 
apparatuur. Het meest gangbare type van 
halfgeleider wordt tegenwoordig gemaakt van 
siliciumkristallen. Deze kristallen worden gerangschikt 
in negatieve en positieve laagjes, die bovenop elkaar 
worden gestapeld. Licht dat op de kristallen valt zet 
het “fotovoltaïsch effect” op gang, waarbij elektriciteit 
vrijkomt. De vrijgekomen stroom is van het type 
gelijkstroom (DC) en kan direct worden gebruikt of in 
een batterij/accu opgeslagen. Bij systemen voor 
woningen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten 
wordt de stroom met een zogeheten 
omvormer  omgevormd tot wisselstroom (AC), de 
standaardvorm voor elektriciteit in woonhuizen. 
 

 
Stroomopwekking met de PN-overgang 
Zonnecellen worden gemaakt van siliciumkristallen 
van hoge zuiverheid. Siliciumatomen hebben normaal vier “armen”. Onder stabiele 
omstandigheden zijn ze perfecte isolatoren. Door het toevoegen van enkele atomen met vijf 
armen (met een toegevoegd elektron), zal een negatieve lading ontstaan wanneer zonlicht 
(fotonen) op dit extra elektron valt. Het elektron komt daarbij los van de arm en kan vrij bewegen. 
Silicium met deze eigenschap kan elektriciteit geleiden. Dit wordt een n-type (negatieve) 
halfgeleider genoemd en wordt meestal verkregen door het silicium te voorzien van een laagje 
borium. 

 

Figuur 4 Silicium, silicium met fosfor en silicium met borium 

 
En pn-overgang ontstaat door een p-type en een n-type 
halfgeleider naast elkaar te plaatsen. Het p-type, met een 
elektron minder, trekt het extra elektron van het n-type 
aan om stabiel te worden. Op die manier verplaatst de 
lading zich, waardoor een stroom van elektronen ontstaat. 
Deze stroom is wat we elektriciteit noemen. Als zonlicht 
op de halfgeleider valt komt er een elektron vrij, dat 
aangetrokken wordt tot de halfgeleider van het n-type. 
Hierdoor zal in het n-type meer negatieve lading ontstaan 
en in het p-type meer positieve lading, waardoor een 
sterkere elektrische stroom ontstaat. Dit is het fotovoltaïsch 
effect. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw 
 
  

Figuur 3 Hoe werkt zonne-energie 

Figuur 5 PN overgang van paneel 

https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw
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1.3 Instraling 
(zon)icht is de brandstof voor een zonnepaneel. Zonder licht zal een zonnepaneel geen stroom 
opwekken. Naast de rendement van een zonnepaneel is de brandstof oftewel de intensiteit van 
het beschikbare licht, bepalend voor de opbrengst in elektriciteit. De zon heeft in Nederland, bij 
optimale condities een maximum instraling van 1000 W/m2. Deze instraling is alleen te halen als 
de zonnestralen loodrecht op het oppervlak schijnen. 

 
Figuur 6 Instraling in W/m2 

 
 
De zon heeft per dag een andere hoogtestand en is ook overal op de aarde anders. Dit heeft 
te maken met de stand van de zon t.o.v. de aarde. De hoek van instraling is afhankelijk van 
het seizoen zoals galileo in de oudheid al bepaald had.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De hoek van instraling is van grote invloed op het vermogen van instralen. Om te bepalen  

 welke invloed de hoek van instraling daadwerkelijk heeft op de opbrengst van een  
Zonnepaneel, is dit experiment bedacht. 
 

  

Figuur 7 Hoek van instraling door het jaar heen (in nederland) 

Figuur 8 Galileo, waarom we seizoenen hebben? 
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1.4 Specificaties van zonnepanelen. 
Op een zonnepaneel staan specificaties vermeld. Deze specificaties geven informatie over de 
prestaties van het zonnepaneel. Hieronder staat een voorbeeld van een specificatie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alle waarden die op de specificatie vermeldt staan zijn gemeten volgens de STC standaard. 
De Standaard Test Condities zijn de afgesproken condities waaronder het paneel getest wordt 
en onder invloed van deze waarden worden de specificaties bepaald. Door middel van deze 
standaard testcondities zijn verschillende zonnepanelen van verschillende fabrikanten met 
elkaar te vergelijken.  
De STC waarden zijn: 

 AM=1,5 (luchtmassa waardoor de zonnestralen moeten schijnen voordat ze op het paneel 
terecht komen) 

 E=1000W/m2 (vermogen van instraling) 

 Tc=25 (Temperatuur van het paneel) 

 Loodrechte instraling (Het paneel staat loodrecht gepositioneerd t.o.v. de zon) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Typenummer van het paneel Het maximale vermogen dat 

het zonnepaneel kan leveren. 

Effectiviteit van de panelen in 
procenten. 

De maximale stroom die het 

paneel in bedrijf kan leveren. 

Openklemspanning die het 
paneel kan leveren. Maximale spanning die het 

paneel in bedrijf kan leveren. 

Kortsluitstroom die het paneel 
kan leveren 

Afmetingen van het paneel 

Figuur 9 Typeplaatje van het gebruikte zonnepaneel 



Experiment: Zonnestroom                   Ingolf van Doorn, Helicon Opleidingen 8/16 

Globale beschrijving van het experiment. 
Er is een meetopstelling in de zon noodzakelijk om de echte opbrengst correct te meten. Niet 
voorspelbaar is of we tijdens de experimenturen ook daadwerkelijk de zon tot onze beschikking 
hebben, gebruiken we voor een aantal metingen een lamp. Het experiment levert inzicht in de 
opbrengstfactor die door de instralingshoek wordt bepaald. Tevens zal het experiment inzicht 
geven in het verloop van de openklemspanning en de kortsluitstroom tijdens het verminderen van 
de instraling door de hoek hiervan aan te passen. 

 
De opstelling ziet er als volgt uit. 

 
1. Zonnepaneel wordt in een duistere kamer geplaatst. De hoek van het paneel kan traploos 

in één richtingen van hoek verzet worden. (verticaal of horizontaal) 
2. De lamp die we gebruiken moet een halogeenlamp zijn en omstreeks 1000 Watt 

verbruiken. Een bouwlamp of meerdere bouwlampen voldoen het beste. 
3. 2 multimeters of een vermogensmeter moet aangesloten kunnen worden en op hetzelfde 

moment af te lezen zijn. 
4. De openklemspanning, de kortsluitstroom en de stroom en spanning tijdens het opladen 

van de accu worden tijdens het veranderen van de instralingshoek gemeten 
5. Het opgeleverde vermogen wordt voor alle instralingshoeken uitgerekend en in een 

grafiek geplaatst 
 
 
 

Benodigde Materialen: 
Om dit experiment te kunnen uitvoeren heb je de volgende benodigdheden nodig. 

 

 Zonnepaneel (kristallijn) 

 2 multimeters (stroom en spanning) 

 Bouw lamp(en) 1000 Watt halogeen 

 Gradenboog 

 Meetapparatuur in mm af te lezen (rolmaat) 

 Statief met mogelijkheid van hoekverdraaiing 

 Battery charger 12 volts 

 Battery 12 volts 

 Aansluitsnoeren  

 12V aansluit(contra)stekker 

 12V telefoon-autolader 

 Rekenmachine (Excel) 
Voor uitbreiding 

 Zonnepaneel (dunnefilm) 
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Instructions students 
4.1 Practicum 

Bij het uitvoeren van dit experiment is het van belang om nauwkeurig te werk te gaan. Bij alle 
meetmomenten moet de conditie identiek zijn. Maak geen extra lampen aan en voer alle 
metingen in een kort tijdsbestek uit zodat de condities zo veel mogelijk gelijk zijn. 
 

a. Plaats het zonnepaneel (op het statief waarop de hoekverdraaiing gemonteerd zit) 
in een ruimte die verduisterd kan worden. Zorg ervoor dat het paneel verticaal 
gepositioneerd is. (90° t.o.v. de horizon) 

b. Plaats het lichtbron op één meter van het zonnepaneel.  (Figuur 14) 
c. Zorg ervoor dat de lichtbron en het zonnepaneel zich op de zelfde hoogte 

bevinden zodat het licht een loodrechte instraling op het paneel heeft. (Figuur 12) 
d. Sluit het zonnepaneel, acculader (figuur 15), accu en de stroom en 

spanningsmeter zorgvuldig volgens het aansluitschema 1 aan. (bijlage 3) 
e. Verduister de ruimte en lees de multimeters af en vul deze gegevens in de 

meettabel in (lamp not powerded). Dit moet nul benaderen om een objectieve 
meting te kunnen uitvoeren. Is dit niet nul, dan moet er meer verduisterd worden. 

f. Zet de lamp aan. 
g. Lees de spanning en de stroom van de multimeters af (Figuur 11) en noteer deze 

in de tabel. (bijlage 1).  
h. Verander de hoek van het zonnepaneel met 10° (Figuur 13) 
i. Herhaal stap g en h totdat het paneel horizontaal gepositioneerd is. (0°) 
j. Zet de lamp uit. 
k. Reken met behulp van de formule P = U x I het vermogen (Power) dat het paneel 

oplevert uit en vul de tabel hiermee aan. (Watt) 
l. Positioneer het paneel weer de verticale stand. (90°) 
m. Zet de lamp aan. 
n. Sluit het zonnepaneel aan zodat je de openklemspanning kan meten (bijlage 4) 
o. Lees de spanning van de multimeters af en noteer deze in de tabel 
p. Verander de hoek van het zonnepaneel met 10° 
q. Herhaal stap l en m totdat het paneel horizontaal gepositioneerd is. (0°) 
r. Positioneer het paneel weer de verticale stand. (90°) 
s. Sluit het zonnepaneel aan zodat je de kortsluitstroom kan meten (bijlage 5) 
t. Lees de spanning van de multimeters af en noteer deze in de tabel 
u. Verander de hoek van het zonnepaneel met 10° 
v. Herhaal stap l en m totdat het paneel horizontaal gepositioneerd is. (0°) 
w. Zet de lamp uit. 

 
  

4.2 Conclusie trekken:  
Om een conclusie te kunnen trekken wat de hoek van instraling voor invloed heeft op de 
opbrengst kan er het beste een grafiek getekend worden. Teken de grafiek (grafiek 1) over 
en zet de assen juist uit. (gebaseerd op jouw meetgegevens) 
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  Grafiek 1 
 

Uit deze grafiek is af te lezen dat de hoek van instraling een grote/kleine invloed heeft op het  
opgeleverd vermogen. (streep weg, wat niet van toepassing is) 
Tevens kan er uit de gegevens iets gezegd worden over de openklemspanning. Loopt deze 
evenredig aan het vermogen? 

 
2 Verdieping 

Zonnepanelen zijn in twee hoofdcategorieën te verdelen. De kristallijnpanelen en de dunne film 
panelen. Volgens de specificaties hebben dunne film panelen minder last van een slechte 
instralingshoek dan de kristallijn panelen. Om dit te onderzoeken kunnen we het experiment 
opnieuw uitvoeren maar dan met een dunne-film paneel. Uit de meetgegevens kunnen we dan 
concluderen of dit waar is door de grafieken met elkaar te vergelijken. 

 
3 Toepassing 

Nu er met een zonnepaneel een accu is geladen hebben we elektrische energie opgeslagen. 
Deze energie kan wanneer dan ook, gebruikt worden en wanneer dan ook weer opgeladen 
worden. In ons geval wordt hij opgeladen als de zon schijnt. De Een accu bestaat uit 6 loodcellen 
die gezamenlijk een spanning van 12V kunnen leveren.  

 
Vraag: Inventariseer waar er binnen jou leefwereld, accu’s gebruikt worden. Gebruik de tabel in 
de bijlage 5 om de gegevens te noteren. Minimaal één toepassing moet een accu van 12 Volt 
bevatten en een van de toepassingen moet een gsm telefoon zijn. De andere 3 toepassingen 
mogen accu’s met andere voltages bevatten. Beschrijf van de 5 toepassingen waar de accu 
gebruikt wordt, waarom een accu gebruikt wordt, welke spanning de accu heeft en hoe de accu 
geladen wordt. 

 
De 12 Volts accu’s worden veelal in auto’s 
gebruikt. Hiermee kan de auto starten maar ook 
de elektrische apparatuur (autoradio enz) 
werken op de accu. Als je een GSM telefoon in 
de auto wilt opladen gebruik je de 12V 
aansluiting in de auto. (zie hiernaast). Als je de 
spanningen van de autoaccu en de telefoonaccu 
vergelijkt kan je concluderen dat deze niet gelijk 
zijn. Om deze op elkaar aan te kunnen sluiten 
moet er een omzetter tussen geplaatst worden.  

 
Om te testen hoe dit werkt en hoeveel het 
opladen van een telefoon aan energie kost gaan 
we een omzetten op onze accu plaatsen en 
gaan meten welke energiestroom er gaat 
stromen wanneer we de telefoon gaan opladen.  

 

0 W

1 W

2 W

3 W

4 W

5 W

6 W

7 W

8 W

9 W

10 W

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Vermogen

Figuur 10 12V aansluiting van de auto 
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Opdracht: Sluit de oplader volgens aansluitschema (bijlage 6) aan, sluit je telefoon aan en meet 
de spanning en de stroom die op de meters at te lezen zijn. Bereken hiermee de elektrische 
energie die tijdens het opladen verbruikt wordt.  
Is het verbruik van het opladen van de telefoon meer, minder of gelijk aan de opbrengst van het 
paneel tijdens optimale instraling? 

 

Instructions teacher (tips) 
Hier volgen een aantal tips die belangrijk zijn om het experiment goed te laten verlopen. Deze tips 
zijn voornamelijk ter behoeven van de begeleidende docent en hebben voornamelijk betrekking op 
de voorbereidingen en instructies die aan de leerlingen meegegeven kan worden. 

- Meet eerst zonder lamp om te bepalen of de externe instraling niet bepalend is voor de 
metingen. 

- Meet in principe in een verduisterde ruimte. 
- Voorkom reflectie (diffuus licht) via plafond. 
- Wees nauwkeurig bij het plaatsen van de lamp en panelen 

 

Photo’s 

 
Figuur 11 Stroom en spanningsmeter (Multimeters) 
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Figuur 12 Instraling perfect in het midden 

Figuur 15 

 

Figuur 14 Opstelling van de lamp en het paneel 

 

Figuur 13 Detail van het verstelmechanisme 
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Figuur 15 Acculader achterop het paneel 
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Bijlagen 
Bijlage 1, Meetgegevens Tabel 01 (kristallijn paneel) 

 Lamp not 
powered 

90 ˚ 80 ˚ 70˚ 60˚ 50˚ 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ 

Accu 
Spanning 

           

Accu 
stroom 

           

Accu 
vermogen 

           

Openklem 
spanning 

           

Kortsluit 
stroom 

           

 
Meetgegevens Tabel 02 (dunne film paneel) 

 Lamp not 
powered 

90 ˚ 80 ˚ 70˚ 60˚ 50˚ 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ 

Accu 
Spanning 

           

Accu 
stroom 

           

Accu 
vermogen 

           

Openklem 
spanning 

           

Kortsluit 
stroom 

           

 
 
Bijlage 2,  Tabel accu’s in je leefwereld 

Toepassing Waarom  Accuspanning Hoe  

   
 12 V 

 

 

 
GSM telefoon 

  
V 

 

 

   
V 

 

 

   
V 

 

 

   
V 
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Bijlage 3 
Aansluitschema 1 – Zonnepaneel op accu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4 
Aansluitschema 2 – Openklemspanning 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bijlage 5 
Aansluitschema 3 – Kortsluitstroom 
 
 
 

 
 
 
 
  

Acculader 

A 
 

Accu 

+ - 

V 
 

V 
 

A 
 

Zonnepaneel 
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Bijlage 6 
Aansluitschema 4 – Telefoonlader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 7 
Rekenformules 
 
 

Wet van Ohm: 

𝑼 = 𝑰 𝒙 𝑹 
 

Vermogenswet: 

𝑷 = 𝑼 𝒙 𝑰 
 

Energiewet: 

𝑬 = 𝑷 𝒙 𝒕 
 
 
 
4 Bronnen: 

http://www.c-test.eu 
http://www.wikipedia.nl 
 

 
 

Acculader Accu 

+ - 

A 
 

Lad
e

r 

http://www.c-test.eu/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.redcoon.nl/c06130000-Mobiele-Telefonie&ei=Jo0iVYeIAsXkaNa8gvgG&bvm=bv.89947451,d.d2s&psig=AFQjCNH32W4uCp3qAV1DnQ6JswNFg3NJ3w&ust=1428414106840104

