
 

Op afstand bestuurbaar zonnepaneel 

Leerdoelen  

Je gaat een systeem voor een zonnepaneel ontwerpen en 
bouwen, waardoor het zonnepaneel het pad van de zon 
door de lucht kan volgen. 

Daarnaast ga je experimenten ontwerpen en uitvoeren met  
elektrische en digitale besturing van de Fable 
gewrichtsmodule.  

 

Materialen  

● Een Fable gewrichtsmodule 

● Zonnepanelen  

● Voltmeter  

● Ampèremeter  

● Lampje of een weerstand  

● Optioneel: LEGO stenen om een houder voor het zonnepaneel te maken  

● Krachtige halogeenlamp (500 w) voor als er geen zon is.  

● Pen/potlood en papier  
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Een zonnepaneel-systeem ontwerpen  

Opdracht 1:  

Bedenk een experiment waardoor je de optimale hoek van inval van het zonlicht op je 
zonnepaneel kan vaststellen.  

Materialen:  

● Krachtige lichtbron o Halogeen lamp  o Zonlicht, wanneer de zon op het hoogste punt staat 
(rond het middaguur) 

● Voltmeter  

● Ampèremeter  

● Een geschikte weerstand of lamp. Je kunt je experiment opzetten zoals op het onderstaande 
plaatje. Om de verschillende hoeken te testen, ga je de stroom en voltage van het systeem 
meten om vervolgens het vermogen van het systeem te berekenen.  

  

Let op: een ampèremeter moet altijd in serie geschakeld worden en een voltmeter moet altijd 
parallel worden geschakeld. Hieronder staat een voorbeeld met de verschillende 
meetinstrumenten. 
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De formule om het vermogen te berekenen is:  

�=�⋅�  

P = Vermogen, U = Voltage, I = Stroom 

Maak een tabel waarin je de hoek van het zonnepaneel, het voltage, stroom, en het vermogen 
noteert. Hierdoor kun je gemakkelijk de resultaten bekijken. Gebruik de meest efficiënte opzet 
(hoek) om het geautomatiseerde systeem te ontwerpen.  

Opdracht 2  

Bouw een zonnepaneel-systeem dat optimaal functioneert in de zomer en in de winter. Om dit te 
doen heb je de resultaten van Opdracht 1 nodig. 

Merk op dat de hoogte van de zon verschilt in de winter en zomer. De onderstaande afbeelding 
geeft de situatie weer van de hoogte van de zon in de zomer en winter boven Kopenhagen.  

Als je het systeem voor een andere plek op de aarde wil ontwikkelen, dan kan je de onderstaande 
link gebruiken om de hoogte van de zon in de winter en
zomer op te zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torbenhermansen.dk/almanak/solhojde/solhojde.php  

Merk op dat de hoeken worden gemeten van een positie die naar het zuiden gericht is.  

● Bouw een platform waardoor het zonnepaneel gekoppeld kan worden aan de 
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gewrichtsmodule. 

● Denk vervolgens na over hoe je de module zo kan coderen dat deze het hoogteverschil tussen 
zomer en winter in beschouwing neemt.  

  

Evaluatie  

● Vul het zelfevaluatieformulier in.  

● Bereid een presentatie voor waarin je beschrijft hoe je het systeem hebt ontwikkeld. Geef 
ook je resultaten weer.  
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