
Testen en metingen op windenergie. 
 

Inleiding 
 

Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een 

van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind 

heeft een heleboel voordelen en nadelen. De grootste voordelen van wind zijn 

het feit dat het gratis is en dat wind praktisch overal buitenshuis te verkrijgen is. 

De nadelen zijn echter het esthetisch aspect van een reeks windmolens en de 

kosten van zo’n reeks windmolens. 

 

 
 

Windenergie en lego 
 

Omdat groene energie belangrijk is wilden wij testen of wij met LEGO energie 

kunnen opwekken en opslaan. De windmolen hieronder is heel eenvoudig 

samengesteld. Hij heeft maximum 4 wieken en er zijn 3 mogelijke 

overbrengingen tussen de as met de wieken en de as die de motor aandrijft. 

We produceren wind met een ventilator die we in drie standen kunnen plaatsen 

 

   
 

 



Mogelijke overbrengingen 
 

   
 

Deze overbrenging is het “zwaarst”. Door de wind die in de wieken blaast zal de 

drijvende as aan een bepaalde snelheid draaien. Het tandwiel op de as van de 

generator heeft een veel kleinere omtrek dan het tandwiel op de drijvende as. 

Dus zal de gedreven as van de generator aan een hogere snelheid draaien.  

 

De overbrengingsverhouding 
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Met D = diameter  

       n = aantal omwentelingen per seconde 

       z = aantal tanden 

 

Het kleine tandwiel heeft 8 tanden en het grote tandwiel heeft er 24. Dit wil 

zeggen dat we bij deze “zware” overbrenging een overbrengingsverhouding 

hebben van 3. 

 

   
 

Deze overbrenging is het “lichtst”, net het omgekeerde van de voorgaande 

overbrenging. De drijvende as zal draaien aan een bepaalde snelheid, maar nu 

zal de as van de generator aan een veel kleinere snelheid draaien. Het tandwiel 

van de generator heeft een grotere omtrek dan die van op de drijvende as. Dus 

zal de gedreven as trager draaien. 

 

We gebruiken dezelfde tandwielen als hierboven, dus zal deze “lichte” 

overbrenging een overbrengingsverhouding hebben van 1/3. 
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Via deze laatste overbrenging verkrijgen we een gelijke snelheid op de gedreven 

as en de drijvende as. Daaruit volgt dat de overbrengingsverhouding tussen de 

twee assen 1 is. 

 

Metingen 
 

Meting 1: Opladen van een condensator met behulp van een windmolen 
 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 wieken 

Directe overbrenging / lichte overbrenging/zware overbrenging 

Ventilator op stand 3 (maximaal) 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Condensator in kring met generator 

 

Meting: 

 Directe 

overbrenging 

Spanning U (V) Verlopen Tijd (s) 

0 0 

1 31 

1,5 64 

2 90 

2,5 134 

 

 

Besluit: 

 

Volgens de gegevens van LEGO kan de condensator tot 4V opgeladen worden, en 

zal de condensator zijn opgeslagen energie afgeven vanaf 2,5V. De meting bij de 

directe overbrenging stopt bij 2,5V. Bij deze waarde begon onze condensator zijn 

 Lichte 

overbrenging 

Spanning U (V) Verlopen Tijd (s) 

0 0 

0,25 8 

0,5 22 

0,74 60 

 Zware 

overbrenging 

Spanning U (V) Verlopen Tijd (s) 

0 0 

0,25 20 

0,5 53 

0,72 102 

V1 = V2 

 

V1  

 

V2 

 



opgeslagen spanning terug af te geven. De spanning bleef schommelen tussen 

de 2,47V en de 2,49V omdat de windmolen niet meer energie kon leveren dan de 

condensator afgaf en de condensator dus constant ontlaadde en terug oplaadde. 

 

Bij de zware overbrenging komt de condensator tot een punt (0,72V) waar de 

windmolen niet meer energie kan leveren dan de condensator zelf afgeeft. 

 

Ook bij de lichte overbrenging komt de condensator tot een verzadigd punt 

(0,74V). Al zien we hier dat deze veel sneller bereikt wordt dan in de voorgaande 

metingen. 

 

Meting 2: Ontladen van de condensator 
 

Op analoge wijze als de bovenstaande meting heb ik de condensator opgeladen 

tot een waarde van 2V. Daarna hebben we onmiddellijk de condensator 

aangesloten als bron voor de motor die bevestigd is op de as van de windmolen. 

De condensator voorziet nu dus de windmolen van stroom. 

 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 wieken 

Directe overbrenging naar de motor 

Ventilator op stand 3 (maximaal) 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Condensator in kring met motor 

 

Besluit: 

 

De condensator kan precies 90 s lang de windmolen aandrijven. Op het moment 

dat de windmolen stil staat is er nog 0,42V aanwezig in de condensator. 

 

Meting 3: Spanning opgewekt door de windmolen. 
 

De spanning wordt gemeten zoals hieronder op de foto wordt aangetoond. We 

hebben het meettoestel parallel op de generator geplaatst. 

 

 
 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 /2wieken 



Directe overbrenging naar de generator 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Meting: 

 

 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4/2 wieken 

“Zware” overbrenging naar de generator 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Meting: 

Zware overbrenging 4 wieken 2 wieken 

Ventilator Spanning U (V) Spanning U (V) 

Stand 1 1,58 – 1,85 / 

Stand 2 2,62 – 2,90 / 

Stand 3 4,65 – 4,92 / 

 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4/2 wieken 

“Lichte” overbrenging naar de generator 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Meting: 

Lichte overbrenging 4 wieken 2 wieken 

Ventilator Spanning U (V) Spanning U (V) 

Stand 1 0,64 – 0,72 0,34 – 0,39 

Stand 2 0,89 – 0,92 0,53 – 0,56 

Stand 3 1,07 – 1,11 0,83 - 0,86 

 

Besluit: 

 

De windmolen met alle 4 de wieken levert een aanzienlijk groter deel aan energie 

dan de windmolen voorzien met slechts 2 wieken.  

Daarnaast zien we dat op de “lichtste” overbrenging in alle opzichten de zwakste 

waarden gemeten worden. De “zwaarste” overbrenging daarentegen meet de 

hoogste waarden. Bij deze overbrenging kan de windmolen echter onvoldoende 

kracht leveren als ze slechts 2 wieken heeft. Bovendien levert deze windmolen 

teveel spanning in het geval van de 4 wieken, daar onze legocondensator slechts 

4 V toelaat. 

De directe overbrenging is volgens onze meting de beste om te gebruiken in 

combinatie met een condensator. 

 

 

Meting 4: Stroom, spanning en vermogen geleverd door de windmolen in 

een gesloten kring 
 

Op de foto’s hieronder wordt aangetoond hoe we de stroom hebben gemeten. 

We hebben een gesloten kring gemaakt van de generator naar de verbruiker 

Directe overbrenging 4 wieken 2 wieken 

Ventilator Spanning U (V) Spanning U (V) 

Stand 1 1,85 – 2,30 1,12 – 1,29 

Stand 2 2,62 – 2,71 1,74 – 1,84 

Stand 3 3,24 – 3,33 2,48 – 2,63 



(condensator/lamp) en plaatsen het meettoestel in serie. 

 
 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 wieken 

“Zwaarste” overbrenging naar de motor 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Belasting : lamp/condensator 

 

Meting: 

 Lamp  condensator 

Ventilator Stroom (mA) Spanning (V) Stroom (mA) Spanning (V) 

Stand 1 4,09 - 5,20 0,260 – 0,340 / / 

Stand 2 5,24 - 6,28 0,626 – 0,524 6,83 – 9,17 0,199 - 0,212 

Stand 3 8,82 - 9,62 1,352 – 1,418 9,88 – 10,06 0,453 – 0,499 

 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 wieken 

“Directe” overbrenging naar de motor 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Belasting : lamp/condensator 

 

Meting: 

 lamp  condensator  

Ventilator Stroom (mA) Spanning (V) Stroom (mA) Spanning (V) 

Stand 1 9,38 – 9,87 1,324 – 1,374 15,75 – 16,72 0,556 – 0,603 

Stand 2 11,46 – 11,98 1,898 – 1,903 19,40 – 20,87 0,855 – 0,969 

Stand 3 12,59 – 13,02 2,338 – 2,432 26,39 – 27,53 1,206 – 1,238 

 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 wieken 

“Lichtste” overbrenging naar de motor 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

Belasting : lamp/condensator 

 

 

Meting: 

 Lamp  condensator  



Ventilator Stroom (mA) Spanning (V) Stroom (mA) Spanning (V) 

Stand 1 5,38 – 5,09 0,526 – 0,498 8,29 – 9,14 0,295 – 0,338 

Stand 2 6,29 – 6,56 0,669 – 0,711 10,31 – 10,69 0,524 – 0,549 

Stand 3 7,19 – 7,31 0,876 – 0,903 9,47 – 10,09 0,721 – 0,769 

 

Hieruit kunnen we het geleverde vermogen berekenen met de formule  

P = U.I 

 

  Lamp 

Overbrenging Stand Stroom (mA) Spanning (V) Vermogen 

(mW) [U*I] 

“Zwaarst” 1 4,09 - 5,20 0,260 – 0,340 1,063 – 1,768 

2 5,24 - 6,28 0,524 - 0,626 2,746 – 3,931 

3 8,82 - 9,62 1,352 – 1,418 11,92 – 13,64 

“Lichtst” 1 5,09 - 5,38 0,498 - 0,526 2,535 – 2,829   

2 6,29 – 6,56 0,669 – 0,711 4,208 – 4,664 

3 7,19 – 7,31 0,876 – 0,903 6,298 – 6,601 

“Direct” 1 9,38 – 9,87 1,324 – 1,374 12,42 – 13,56 

2 11,46 – 11,98 1,898 – 1,903 21,75 – 22,80 

3 12,59 – 13,02 2,338 – 2,432 29,44 – 31,66 

 

  Condensator 

Overbrenging Stand Stroom (mA) Spanning (V) Vermogen 

(mW) 

“Zwaarst” 1 / / / 

2 6,83 – 9,17 0,199 - 0,212 1,359 – 1,944 

3 9,88 – 10,06 0,453 – 0,499 4,476 - 5,020 

“Lichtst” 1 8,29 – 9,14 0,295 – 0,338 2,446 – 3,098 

2 10,31 – 10,69 0,524 – 0,549 5,402 – 5,869 

3 9,47 – 10,09 0,721 – 0,769 6,828 – 7,759 

“Direct” 1 15,75 – 16,72 0,556 – 0,603 8,757 – 10,08 

2 19,40 – 20,87 0,855 – 0,969 16,59 – 20,22 

3 26,39 – 27,53 1,206 – 1,238 31,83 – 34,08 

 

Besluit: 

We zien dat de windmolen weeral moeilijkheden heeft om voldoende 

energie te leveren bij de “zwaarste” overbrenging. Dit lukt totaal niet bij 

gebruik van de laagste stand van de ventilator en de condensator als 

belasting. De “lichtste” overbrenging vertoont zelfs betere waarden 

tegenover de “zware” overbrenging. De directe overbrenging komt 

opnieuw als interessantste uit de bus. Deze levert ook nu in alle opzichten 

bruikbare waarden. 

 

Meting 5: Mechanisch vermogen geleverd door de windmolen. 
 

We hebben de hoofdas van de windmolen zoals je kan zien op onderstaande foto 

via een kroontandwiel met de as van een rol verbonden. We laten de windmolen 

draaien door onze ventilator. De last wordt 60 cm omhoog getrokken. We meten 

de tijd dat dit in beslag neemt. Hieruit berekenen we het mechanische vermogen 

van de windmolen.  



     
 

We herhalen dit maar nu zonder de overbrenging via een kroontandwiel. We 

hebben de rol waarop de kabel zich zal opwinden direct op de hoofdas van de 

windmolen aangebracht.  

 

 
 

Proefopstelling: 

Windmolen met 4 wieken 

Via kroontandwiel naar de rol/ zonder kroonwiel 

Afstand windmolen – ventilator: 60 cm 

 Massa van de last: 0,0587 kg 

 

Meting: 

Fzwaartekracht = m*g =0,0587 kg * 9,81 N/kg = 0,5758 N 

W = F*l = 0,5758 N * 0,6 m = 0,3455 J 

P = 
s

W
 

 

 Met 

kroontandwiel 

 rechtstreeks  

Ventilator Verlopen tijd 

(s) 

Mechanisch 

vermogen (mW)  

Verlopen tijd 

(s) 

Mechanisch 

vermogen (mW) 

Stand 1 19 18,8 16 21,59 

Stand 2 12 28,79 11,5 30,04 

Stand 3 9 38,39 9 38,39 



Besluit: 

 

We zien dat als we de rol direct op de hoofdas bevestigen we een groter 

vermogen kunnen leveren dan via een kroontandwiel. Dit komt door de wrijving 

tussen deze tandwielen. De rechtstreekse bevestiging van de rol op de hoofdas 

geeft dus beter het vermogen van de windmolen weer. 

 

We vergelijken in de onderstaande tabel de vermogens die we hebben berekend 

in meting 4 en de vermogens die we hier net boven berekend hebben. We 

gebruiken de waarden van de rechtstreekse bevestiging uit de bovenstaande 

meting en de directe overbrenging uit meting 4. We gebruiken gemiddelde 

waarden van de berekende vermogens bij lamp en condensator. 

 

Ventilator Mechanisch 

vermogen (mW) 

Elektrisch 

vermogen (mW) 

Stand 1 21,59 11,20 

Stand 2 30,04 20,34 

Stand 3 38,39 31,75 

 

Uit deze waarden berekenen we het rendement. We berekenen wat de 

verhouding is tussen het mechanisch vermogen dat de windmolen produceert en 

de hoeveelheid dat de generator daarvan omzet in elektrisch vermogen. 

η = 
vermogenElektrisch

vermogenMechanisch
 

 

Ventilator η 

Stand 1 0,5188 

Stand 2 0,6771 

Stand 3 0,8270 

 

Besluit: 

 

We kunnen zien dat hoe groter de snelheid van de windmolen en generator hoe 

groter het geproduceerde vermogen en hoe beter het rendement. 


