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De kracht van de zon ...

N.B.: Zonder de zon zou er geen leven zijn op de aarde, geen groene blaadjes, geen gras, 
geen water (alleen ijs), geen beekjes of rivieren, geen daglicht, alleen maar duisternis.

WAT ZIT ERACHTER?
planten ... mensen ...

... gebruiken sinds miljoenen jaren de zon-
ne-energie voor fotosynthese:

Daarbij wordt licht(energie) door de plan-
ten, door chlorofylen opgenomen en omge-
zet. Het vormt bijv. bladeren en vruchten.

Op deze „organische stoffen“ zijn alle le-
vende wezens, ook de mens aangewezen. Bo-
vendien ademen we zelfs het „bijprodukt“ 
in, namelijk zuurstof.

... hebben het principe van de planten  af-
gekeken. Ze maken nu ook gebruik van  de 
zonne-energie:

*Zonnepanelen brengen de zonne-energie 
over op water. Het verwarmde water wordt 
in veel huishoudens voor het douchen en 
afspoelen gebruikt.

*Zonnepanelen werken met fotovoltaïsche 
cellen. Hierbij wordt de zonne-energie op 
metalen overdragen. Die zetten het licht 
om in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt 
afgeleid en/of opgeslagen.

Bijna alle mensen zijn tegenwoordig op 
stroom en warm water uit de leiding aange-
wezen. Indien olie en gas ooit opraken, heb-
ben we de zon als vervanging.
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Algemeen: Zonnecellen zetten zonne-energie direct om in elektriciteit. Moderne zonne-
cellen hebben een effectiviteitgraad van ongeveer 15 %. Dit betekend dat 15% 
van de zonne-energie ook daadwerkelijk in stroom wordt omgezet. Zonnecellen 
worden dan ook merendeels ingezet bij kleine stoomverbruikers.

Historie: In 1836 ontdekte Bequerel het fotosynthese proces. Bequerel ontdekte dat 
bepaalde materialen licht omzetten in bewegende elektronen.
In 1873 ontdekte H. Hertz het zogenoemde „buiten lichtelektronische effect“. 
Wanneer UV licht op een plaat zink komt de daarbij vrijkomende elektroden 
een elektrisch veld vormen.
In 1954 werd de zonnecel uitgevonden. Bij het bestralen van halfgeleiders 
komt het fotosynthese effect op gang. Tussen de verschillende lagen ontstaat 
er op deze mannier een elektrische spanning. Sluit je vervolgens een apparaat 
aan stroomt er gelijkstroom.

De spanning 
van een 
zonnecel:

Moderne zonnecellen leveren bij optimale condities een spanning van ongeveer 
0,45 Volt. Bij een optimale lichtinval van (ca 100.000 Lux) spreekt men van een 
optimale conditie. Wanneer het bewolkt is, kun je maximaal met 5000 – 10.000 
Lux rekenen. De spanning is dan te klein om een motor aan te drijven.

De optimale 
Lichtinval:

Om een optimale conditie te creëren is het ook belangrijk dat het zonnelicht in 
een hoek van 90 graden op de zonnecel valt. In de winter vallen de zonnestralen 
vlakker in als in de zomer wanneer de zon hoger staat.

...verwarmt het water van de meren.
...smelt de sneeuw, die tot rivieren wordt.

...schenkt licht, zodat we overdag iets zien.
...laat de bomen weer groen worden.

...leidt de tulpen in het voorjaar uit de aarde omhoog.
...verwarmt de lucht, zodat we in een T-Shirt kunnen 

lopen.
...drijft de solarboot aan.
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1. Zonnepanelen wekken  op.

2. De eenheid voor de sterkte van het binnenvallende zonlicht is

3. Zonnepanelen genereren warm

4. Slechte resultaten behalen de zonnepanelen in de 

 ...omdat er te veel zijn.

5. Door fotosynthese veranderen licht(energie).

Oplossing:  (Zet de letters in de goede volgorde.)

ZON-LABYRINTH:
Waar moet de zonnestraal langs, zodat de sneeuwmannen smelten?

F

KLEIN ZON-RAADSELTJE!

De oplossing is een continent. Op zijn woestijnland zou de alle stroom van de wereldbevolking op-
gewekt kunnen worden.
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