Pavadinimas: Saulės krosnelė
Sąvokos: Parabolė, atsinaujinantys energijos
šaltiniai

Diferencijavimas:

Laikas:3x45 min.

Amžius: 14-16

Nuorodos, IKT pagalba ir t.t.:
Naudokite apletą (programėlę).
Būtų geriau turėti asmeninį kompiuterį su GeoGebra

Įranga, reikalinga šiai veiklai:
Manometras, žirklės, kartonas,
popierius, aliuminio folija, klijai,
vanduo

Šios veiklos mokymosi rezultatai:


Mokiniai mokosi matematikos analizuodami
parabolę.



Mokiniai gali suprojektuoti savo saulės
krosnelę ir padaryti, kad ji veiktų. Atlieka
saulės krosnelės pagrindinius matavimus.



Mokiniai ieško papildomos informacijos apie
saulės spinduliuotės panaudojimo kitas
galimybes. Diskutuoja, atsižvelgdami į
panaudojimą besivystančiose šalyse.

Reikalingos žinios:

Sveikata ir saugumas:
Saugumui, eksperimento metu
būtina naudoti akinius nuo saulės ir
apsaugines pirštines nuo
nudegimo!
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Pamokos aprašymas
Motyvacija
Grupinis darbas “proto šturmas” – Atsinaujinantys energijos šaltiniai – saulės energija ir jos
svarba kasdieniame gyvenime.
Mokiniai pakartoja pagrindines matematikos sąvokas - parabolė, parabolės konstrukcija.
Pagrindinė veikla
Mokiniai geba spręsti krosnelės kūrimo problemas naudodamiesi paraboliniu veidrodžiu.
Mokiniai atlieka praktinį projektą – saulės krosnelės konstrukcija.
Mokiniai atlieka saulės krosnelės praktinius apskaičiavimus.
Aptarimas
Mokiniai aptaria įrangos privalumus ir trūkumus.
Mokiniai ieško informacijos apie judėjimą, kai kūno judesio trajektorija yra parabolė arba
parabolės lankas, ir kaip parabolės yra naudojamos techniniuose sprendimuose.
Mokiniai aptaria parabolinių veidrodžių naudojimo tolimesnes galimybes ir jų įvairias
konstrukcijas inžinerijos praktikoje.
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Motyvacija

Ugnies, kaip kuro šaltinio, naudojimas buvo įprastas daug amžių visame pasaulyje.
Pagrindinis ugnies šaltinis buvo mediena. Paskutiniame amžiuje mediena buvo naudojama
kitiems produktams, populiacija išaugo ir dabar visame pasaulyje atsirado nauja problema –
miškų kirtimas. Tarp 1990 – 1995 m. Afrika neteko 3,7 milijonų hektarų miško kiekvienais
metais, kadangi nuo 70 iki 90 procentų energijos gaunama iš medienos. Pasauliniu mąstu
daugiau negu 3 bilijonai žmonių gamina valgį naudodami medieną. Tai nesveika ir masinis
miškų kirtimas kelia šio energijos šaltinio trūkumą. Rinkti medieną yra kasdieninis sunkus
darbas moterims ir vaikams. Ir kasdieniniai pasivaikščiojimai darosi ilgesni ir ilgesni. Saulės
viryklių atradimas gali panaikinti vieną ar daugiau iš šių problemų. Ekspertai paskaičiavo,
kad valgio gaminimas saulės energijos pagalba gali sumažinti iki 50% suvartojamos
medienos, o taip pat ir kartu susijusios CO2 emisijos.
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Kūgio formos įgaubtas veidrodis turi parabolės savybes: parabole vadinama geometrinė vieta
taškų, vienodai nutolusių nuo duotojo taško ir duotosios tiesės. Duotas taškas yra vadinamas
parabolės židiniu ir yra žymimas F, duota tiesė yra vadinama parabolės direktrise ir yra
žymima d. Atstumas tarp židinio ir direktrisės yra parametras p.
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Užduotis 1: Parabolės projektas
Nubraižykite parabolę, kai duotas židinys F ir direktrisė d. (Konstruojamas parabolinis indas)
!!!Vieta GeoGebra appletui (parabolės braižymas) !!!
a) Išstudijuokite parabolės formos priklausomybę nuo duoto parametro p. Kad pakeisti
parametro vertę, judinkite slinkties juostą ir įrašykite ją tinkamame langelyje.
b) Raskite “optimalią” parabolės formą, kad sukurti saulės krosnį (žr.apačioje).
c) Gabiems mokiniams (darbas su GeoGebra): turime liniją d ir tašką F. Suraskite taškus
(5 taškus) kurie yra to paties ilgio nuo duotos linijos d ir duoto taško F. Šie 5 taškai
apibrėžia kūgio dalį. Apie kokią kūgio dalį čia kalbame?
Laboratorinis darbas – saulės krosnelės konstrukcija (parabolinės viryklės)
Kad darbas būtų sėkmingas, jis turi būti atliktas rūpestingai ir labai tiksliai !!
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Parabolinė viryklė yra efektyviausias tiesioginės saulės energijos panaudojimas. Visi
įeinantys lygiagretūs saulės spinduliai atsispindėję praeina pro vieną tašką – židinio tašką.
Šiame taške temperatūra gali pasiekti keletą šimtų laipsnių (pvz. 200 °C).
Privalumai: ji gali būti naudojama esant įvairioms oro sąlygoms, paprastos konstrukcijos ir
patiriant minimalius nuostolius. Pažymėtina, kad viryklėje su paraboliniu veidrodžiu, kurios
diametras 140 cm, gali užvirti 20 litrų vandens per 30 min. Vienas trūkumas, kad virimo metu
yra būtina sukioti parabolinę viryklę saulei sekti.
Pasiūlymas – sukurti saulės viryklę su atspindinčiu paviršiumi, kurią sudaro 180 cm diametro
statmenų simetrijos plokštumų paraboloidas.
Darbo eiga:
Apskaičiuokite puodo stovo padėtį – jis turi būti židinyje.
𝑥�2� = 4py
x = 90 cm, y = 50 cm
p = x2 /4y = 40.5 cm
Focus F = 0,;40.5 cm
1. Nubrėžkite parabolę milimetriniame popieriuje naudojant siūlus ir adatas
(neskaičiuojant). Tiesiog panaudokite parabolės apibrėžimą (visuma taškų vienodai
nutolusių nuo vieno nustatyto taško (židinio) ir duotos tiesės).
2. Padidinkit nubrėžtą parabolę iki tinkamo mastelio ir perpieškit ją ant kartono.
3. Paruoškit saulės viryklės modelį iš kartono.
4. Parabolę padarytą iš kartono padenkite aliuminio folijos lipdukais (ar kita blizgančia
folija). Naudokite tapetų klijavimo klijus ir klijus Hercules.
http://amper.ped.muni.cz/miler/indi/docs/2008HeurekaNachod/HeurekaNachod_Miler.doc
Paveikslėlyje žėmiau parodytas mažas saulės viryklės modelis.
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Eksperimentas: Patikrinkit parabolinės saulės viryklės veikimą praktiškai. Įspėjimas –
aukšta temperatūra!
Aptarimas:
Aptarkit eksperimento rezultatus!
Aptarkit saulės viryklės privalumus ir trūkumus.

http://amper.ped.muni.cz/miler/indi/docs/2008HeurekaNachod/HeurekaNachod_Miler.doc
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Pastaba:
Kad sukonstruoti saulės viryklę, mes taip pat galime naudoti išmestą skėtį ir sidabrinę foliją
(puokščių pakavimo medžiaga ar medicininiai tamponai). Daroma taip: iš skėčio išimkite
medžiagos dalis, perkelkite jas ant popieriaus, po to pagal šabloną iškirpkite atskiras
blizgančios folijos dalis.

Toje vietoje, kur bus židinys, nupjaukite skėčio rankeną, ir pakeiskite ją indu, kuriame
virsime. Folijos atskirų dalių sutvirtinimui naudokite lipnią juostą, kurią pritvirtinkite prie
skėčio rėmo.

Raskite daugiau informacijos apie saulės energijos panaudojimą
Saulės (R. Stirling) plokštė
Šioje technologijoje yra naudojamos parabolinės plokštės, kurios seka saulę ir sukoncentruoja
saulės šviesą į kolektorių, kuris įkaitina absorberį (terpė yra helis ar vandenilis), kuris varo
šiluminį (Stirling) variklį. Tada generatorius paverčia rotacinę variklio energiją į elektros
energiją. Šios versijos saulės terminės įrangos prototipų, turinčių 8-10 m skersmens diską,
galingumas siekia iki 50 kW.
Pateikite saulės krosnelės dizaino papildomas galimybes.
Parabolinės saulės Stirling plokštės.
Skaitykit daugiau https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
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Duburio formos Kolektorius – jis turi duburio formą su paraboline dalimi ir nudažytu juodai
vamzdeliu - absorberiu.
Vamzdelis su šilumos nešėju vandeniu yra įrengtas taip, kad jis praeina pro atskiras
parabolinio duburio židinio dalis. Vamzdelyje yra skystis (pvz. alyva) ir yra pakaitinamas iki
keletos šimtų °C. Siekiant pagerinti jų darbą, kolektoriai jungiami į didesnes sistemas.
Dienos metu kolektoriai yra sukami automatiškai, kad judėtų su saule.
Disko kolektorius – tai yra parabolinio automobilio reflektoriaus ekvivalentas.
Saulės spinduliai yra vėl sukoncentruoti į židinį, kur yra absorberis. Skystis įkaitintas
absorberyje yra pernešamas vamzdeliais į kitą naudojimo vietą.
Jeigu norėtume, kad parabolinis veidrodis būtų didesnio diametro, jis turėtų būti surinktas iš
daugybės tinkamai įrengtų mažesnių veidrodėlių. Parabolė automatiškai seka saulę.

Heliostatas – grupė gerai išsidėsčiusių judančių plokščių veidrodžių. Dienos metu kiekvienas
veidrodis automatiškai sukasi tokiu būdu, kad spinduliai atsispindintys nuo jų visada krenta į
absorberį.
Heliostatai yra dažniausiai naudojami sukoncentruoti šviesą į židinį taip vadinamų saulės
krosnių ir bokštinių saulės energijos įmonių.
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Tolimesnis skaitymas – parabolė fizikoje:
Parabolinių saulės veidrodžių naudojimas yra susietas su Archimedo vardu, kuris pagal
legendą sukonstravo parabolinius veidrodžius, kad apgintų Sirakuzę nuo Romėnų laivyno
(sutelkdamas saulės spindulius į vieną tašką ir sukeldamas gaisrą Romėnų laivų deniuose.

Įgaubto sferinio veidrodžio vaizdas
Aptarkite daugiau pavyzdžių:
Išstudijuokit trajektoriją įvairių judėjimų Žemės gravitacijos lauke. Šie judėjimai yra taip
vadinami metimais. Horizontalaus ir kampu į horizontą išmesto kūno trajektorija yra
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parabolės dalis. Kūno judėjimui centriniame gravitacijos lauke yra įvedama sąvoka vadinama
paraboliniu greičiu – kūnas juda išilgai parabolės, judėdamas tolyn nuo žemės (vp = 11.2
km·s-1). Kitas pavyzdys yra skystis besisukančiame inde. Besisukančio skysčio paviršiaus
ploto lygtis yra parabolė. Kiti naudojimai gali būti rasti teleskopų, parabolinių mikrofonų
atveju.
Šaltiniai:
Cast, J.: Collection Problems in Physics for secondary schools around us. Prometheus, 2011.
http://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_power_station
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/k23.htm http://www.solarcookers.org/
Solar Cookers International - How to make, use and enjoy. Available from WWW:
http://solarcooking.org/plans/plans.pdf Build it Solar: Solar Cooking and Food Drying and
Solar Stillsand Root Cellars, Available from WWW:
<http://www.builditsolar.com/Projects/Cooking/cooking.htm>.
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Solar_Cookers_International_Network_%28Home%29
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/475-zobrazeni-kulovym-zrcadlem
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/475-preview-spherical-mirror
http://www.appropedia.org/Understanding_Solar_Concentrators
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