
Metingen met  LEGO zonnepaneel en condensator 

 

In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik 

maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en 

omdat we deze elektrische energie willen opslaan zullen we ook de condensator 

gebruiken. Om wat meer  te weten over het zonnepaneel en de condensator 

voeren we zelf enkele metingen uit. 

 

Meten van spanning en stroom 

 

Omdat we de standaard LEGO kabels niet direct kunnen aansluiten op een 

multimeter maken we gebruik van een zelfgemaakte tussenkabel. Deze kabel 

bestaat uit een halve LEGO kabel (1) en twee standaard 4 mm plugs (2). 

 
 

 
We kunnen nu met deze kabel de spanning meten  door de kabel parallel te 

schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. 

 

Als we echter de stroom in een kring willen meten  moeten we het meettoestel in 

serie schakelen in de kring. We kunnen hiervoor gebruik maken van twee 

zelfgemaakte kabels die we met elkaar verbinden (1) zoals op onderstaande 

figuur: 



 
We kunnen nu de stroom in de kring meten via de rode en zwarte plugs. We 

schakelen dan aan de ene (2) steen de bron aan en aan de andere (3) steen een 

verbruiker.  

 

Gegevens  uit documentatie van LEGO over de condensator en het zonnepaneel 

 

De condensator      Het zonnepaneel 

 

 

     
 

De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een 

overbelasting van 18 Volt. Opgeladen tot 2,5 Volt bevat de condensator 3,125 

Joule. Wanneer de condensator geladen is tot 2.5 V begint een rood licht te 

branden. De condensator mag geladen worden met een bron van maximaal 4 V. 

 

Dit zonnepaneel omvat 7 zonnecellen en een diode. De zonnecellen zijn in serie 

geschakeld. Hierdoor krijgen we een spanningsverschil van 7 x 0.4 V. 

Bij volle zon buitenshuis levert dit paneel 3V, 200mA 

Bij volle zon binnenshuis levert dit paneel 3V,100mA 

Bij een lamp van 60W op 25 cm afstand levert het paneel 2.5V, 8mA. 

Vermindert men deze afstand tot 8 cm dan ontvangt men 2.5V, 40mA 

 

 

 

 

 

 

 



Meting 1: De open klemspanning van het zonnepaneel 

 

Proefopstelling 

 

We sluiten onze  zelfgemaakte kabel aan op het zonnepaneel zoals op 

onderstaande figuur . 

 

 
 

Gemeten waarden 

 

Deze meting heb ik vier maal buitenshuis uitgevoerd. 

 

Eerste meting 4,79 V 

Tweede meting 4,84 V 

Derde meting 4,80 V 

Vierde meting 4,85 V 

gemiddelde 4,82 V 

 

Besluit  

 

Het zonnepaneel wekt in volle zon ongeveer 4,82 Volt  op. 

 

Meting 2 : Meten van de spanning bij belasting met motor 

 

Proefopstelling 

 

Om de spanning over de motor te meten maken we gebruik van volgende 

opstelling: 

 
 



 
 

 

Omdat dit een parallelschakeling is kan men de multimeter op het zonnepaneel 

aansluiten alsook op de motor omdat de spanning in een parallelkring over elk 

element gelijk is. 

 

 
 

Gemeten waarden 

 

Eerste meting 4,43 V 

Tweede meting 4,41 V 

Derde meting 4,47 V 

Vierde meting 4,39 V 

gemiddelde 4,43 V 

 

Ook de Hongaren testten het zonnepaneel en kregen spanningswaarden van 

meer dan 4V.  

 

 
 

Besluit :  

 

We vermoeden dat onze zonnepanelen een nieuwere versie zijn dan deze 

hierboven vermeld.We meten immers duidelijk hogere spanningswaarden. 

 

 

 



Meting 3: 

 

Proefopstelling 

 

We plaatsen het zonnepaneel op een wagentje waarbij de aansluiting identiek is 

aan meting 2. De motor wordt nu mechanisch belast zoals op onderstaande foto. 

 
 

Gemeten waarden 

 

Meting Binnen Buiten 

Eerste meting 3,57 V 3,64 V 

Tweede meting 3,48 V 3.71 V 

Derde meting 3,55 V 3,68 V 

Vierde meting 3,62 V 3,80 V 

gemiddelde 3,56 V 3,71 V 

 

 

Besluit 

 

We merken dat het zonnepaneeltje buitenshuis in de zon slechts iets meer 

spanning opwekt dan binnenshuis in de zon.  

 

 

Meting 4: De condensator opladen met het zonnepaneel 

 

Proefopstelling 

 

 
  

 



 
 

Deze meting gebeurt binnenshuis met behulp van een lamp van 50 Watt, op een 

afstand van 0,5 meter van het paneel. 

 

 

Besluit 

 

Het duurt ongeveer 5 minuten tot de condensator volledig is opgeladen. 

 

Meting 4: De condensator ontladen op de motor 

 

Proefopstelling 

 

 
 

 
 

Besluit 

 

Het duurt ongeveer 19 minuten om de condensator, opgeladen tot 2,5 Volt 

volledig te ontladen. 

We merken hier echter wel op dat de motor pas stopt met draaien bij minder dan 

0,17 Volt. Volgens de website van LEGO en de cursus van Dacta zou dit al bij 1 

Volt moeten gebeuren. 

 


