
POWER TO THE SUN !
Binnen deze activiteit gaan we het totale vermogen van onze zon berekenen. Eerst berekenen we het 
vermogen van de zon per m² op aarde om daarna het totale vermogen van onze dichtstbijzijnde ster - 
de zon - te berekenen. Deze activiteit berust op de beroemdste natuurkundige formule van Albert 
Einstein: E = mc² | Energie = massa x lichtsnelheid in het kwadraat. Praktisch gezien betekent dit dat 
je met een heel kleine hoeveelheid massa heel veel energie kunt opwekken.  !
Wat heb je nodig !!!!!!!!!
Wat ga je doen? !
1. Vul de twee flesjes met precies dezelfde hoeveelheid water; in ons voorbeeld hebben wij 200 ml. 

water gebruikt.  !
2. Veiligheid staat boven alles: ben voorzichtig, de randen van een 

een frisdrankblikje kunnen erg scherp zijn, laat je eventueel door 
een volwassene helpen! Knip met een schaar twee gelijke 
stukken blik uit het frisdrank blikje.  !

3. Beplak de stukjes blik aan de bedrukte buitenzijde nu met duct 
tape en plaats ze in de met water gevulde flesjes. !

4. Sluit de flesjes met kurk of een schuimrubber dop af en plaats in 
ieder flesje een thermometer.  !

5. Zet de twee flesjes buiten op tafel in de schaduw om zo de 
flesjes te acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur…wacht 
nu 15 minuten. !

6. Noteer de begintemperatuur : wij hebben 28 C° gemeten.  !
7. Plaats nu één van de flesjes in de volle zon en start de 

stopwatch. Het andere flesje blijft in de schaduw staan ter 
controle.  

 
8. Wacht 15 minuten…bekijk om de 5 minuten de temperatuur van 

het flesje in de volle zon. !
9. Noteer na 15 minuten de temperatuur, binnen ons experiment 

hebben wij na 15 minuten een temperatuur van 32 C° gemeten. !
10. Breng de twee flesjes nu naar binnen. We zijn klaar om met de 

gemeten gegevens (data) het totale vermogen van de zon te 
berekenen. !!

• Twee flesjes • Schaar

• Twee thermometers • Zwarte ducttape

• Kurk of schuimrubber • Lineaal

• Leeg blikje • Onbewolkt zonnige dag



Rekenwerk !
De gegevens die wij verzameld hebben, plaatsen wij in een tabel: !!!!!!!!!
Dankzij de wetenschappers in de eeuwen vóór ons, weten we nu ook dat om één gram water (H₂O) 
met 1 C° te doen stijgen dit 4,2 Joules aan energie kost. Wetenschap bouwt zo voort op ontdekkingen 
van vorige generatie wetenschappers en ieder wetenschappelijk antwoord leidt meestal weer tot 
nieuwe vragen.  !
Binnen ons experiment werkten wij met 200 ml water. Je moet hierbij weten dat 200 ml water 
evenveel is als 200 gr. water. De gemeten temperatuurstijging (= ΔT) bedroeg 32 C° - 28 C° = 4 C°. 
ΔT =  4 C°  

Ons flesje (collector) heeft 3360 J aan energie van de zon opgevangen. We kunnen deze hoeveelheid 
gebruiken om het vermogen in watt te berekenen. Vermogen = ΔE/t waarbij ΔE de hoeveelheid 
opgevangen energie is en t de tijd in seconden. Binnen ons experiment van 15 minuten wordt dat 
900 seconden. ( 15 minuten x 60 seconden per minuut = 900 seconden) 
 

Hoeveel watt per vierkante meter is dit?  
Hier hebben we de oppervlakte van het metalen stukje blik voor 
nodig. Bereken nu de oppervlakte (lengte x breedte) van het stukje 
blik. In ons experiment was dat 11,9 cm x 2,4 cm = 28,56 cm² aan 
oppervlakte. Het vermogen in watt per cm² wordt dan : 3,7 watt : 
28,56 = 0,13 W/cm².  !
Wanneer je de hoeveelheid Watt per cm² weet, kun je ook de 
hoeveelheid Watt per m² berekenen. Eén vierkante meter is 100 cm 
x 100 cm = 10.000 cm² 

Whoesh, 1300 W/m²! Dat zijn 13 gloeilampen van 100 Watt op iedere vierkante meter! Volgens 
Wikipedia¹ ligt het vermogen van de zon tussen 1321 en 1413 W/m². ( ¹ http://en.wikipedia.org/wiki/
Sunlight)  !
Niet gek hé, dat je met heel eenvoudige middelen zelf het vermogen van de zon vanuit je achtertuin 
kunt bepalen :) 

De totale hoeveelheid energie is: 200 ml x 4 C° x 4,2 Joules = 3360 J/gr/C°

Vermogen = 3360 J : 900 seconden = 3,7 watt per seconden. 

Vermogen van de zon per m². 10.000 x 0,13 = 1300 W/m²

• Gemeten begintemperatuur 28 C°

• Gemeten eindtemperatuur 32 C°

• Hoeveelheid water 200 ml

1 gr. water 1 C° doen stijgen. 4,2 Joules

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight


!
Wij gaan nog één stap verder door het totale vermogen van de 
zon te berekenen. We berekenen de oppervlakte van de bol 
Zon/Aarde. De afstand Zon/Aarde bedraagt 149.000.000.000 
miljard meter (149 x 10⁹ meter) !
De oppervlakte van een bol bereken je door: 4 𝛑 r² (4x 𝛑 x r²) 

wordt: 4 x 3,14 x (149 x 10⁹)² = 2,8 x 10²³ m² 
 

Ter vergelijking: een moderne windmolen levert 3 mw energie. Eén megawatt is 1.000.000 watt, 3 
mw is 3.000.000 W. Delen we het vermogen van de zon door het vermogen van één grote 
windmolen dan krijgen we het aantal windmolens dat er nodig is om het vermogen van de zon te 
genereren. Dit wordt: 3,6 x 10²⁶ : 3 x 10⁶ = 1,2 x 10²⁰ 

Dat zijn : 1.20000000000000000000 windmolens. Voor het vermogen van één kerncentrale zijn 
3000 windmolens nodig. 1,2 x 10²⁰ : 3000 = 4 x 10¹⁶ kerncentrales. 

!!!!!
Als afsluiting van deze activiteit kunnen wij onszelf de volgende vraag stellen: hoeveel energie 
verbruikt de mensheid als geheel? Welke oppervlakte aan zonnepanelen hebben wij nodig om in 
deze energiebehoefte te voorzien? !
• De wereldbevolking verbruikt per jaar 15 terawatt aan energie.  1 terawatt = 1.000.000.000.000 

watt = 1 biljoen watt 
• Een zonnepaneel van 1 m² levert per jaar ∼ 80.000 watt 
• 15 x 10¹² : 80.000 = 187.500.000 m² = 187.500 km²  
• Een oppervlakte van 187.500 km² bedekt met zonnepanelen is voldoende om de wereldbevolking 

van energie te voorzien. 187.500 km² is ongeveer een oppervlakte van 433 bij 433 km.  !
Zetten wij deze getallen om in de praktijk dan komt dat er op onze Noordzee als volgt uit te zien: 
Het witte vierkant is de oppervlakte aan zonnepanelen om de wereldbevolking op onze Aarde van 
energie te voorzien.  !
Het gratis vermogen, alle energie van de 
zon zo optimaal mogelijk gaan benutten: 
dat is nog eens ’Power to the Sun’! !
Sine© 2014 !!!!!!!
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Totale vermogen van de zon: 2,8 x 10²³ x 1300 = 3,6 x 10    Watt²⁶

Eén windmolen levert 3 mw. Eén kerncentrale levert in een hoeveelheid van 3000 windmolens 
energie.


