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Fizika – menas mokyti (mokytis) 
pažinti pasaulį

• Kodėl Saulės energetika ant mokinio stalo? Ar to dabar reikia? Juk 
elektros energijos turime pakankamai.

• Vienas iš daugelio atsakymų – jau kelis dešimtmečius pasaulio 
mokslininkai stengiasi sukurti valdomą termobranduolinės sintezės 
generatorių IR TO NIEKAIP nepavyksta padaryti.

• Ir antras atsakymas - Saulės energijos yra visur. Saulė šviečia 
džiunglėse ir didmiestyje, atogrąžų kaimelyje ir dykumoje. 
Lietuvoje irgi Saulė šviečia kasdien.

• Ir trečias atsakymas – mokytis (ir išmokti) pasiimti Saulės energiją 
reikia čia ir dabar. Geriausia pradėti tai daryti mokykloje.

• Ir dar – šių laikų žmogus jau privalo mąstyti globaliai: nuo 
kiekvieno iš mūsų energetinių ir materialinių bei elementarių 
daiktinių poreikių priklauso žmonijos išlikimas. Saulės energijos 
naudojimas gamtinės aplinkos neteršia.



Frenelio lęšis iš kodoskopo (grafoprojektoriaus). 
Jo židinio nuotolis apie 13cm

• Saulės šviesa sukoncentruojama į (2,5X2,5) mm2 ploto 
dėmelę, o grafoprojektoriaus  Frenelio lęšio naudingas 
plotas apie 611cm2. Akivaizdu, kad saulės šviesos 
energijos tankis lęšio židinio taške padidėja apie 10 000 
kartų. Baltas popierius užsidega po kelių sekundžių, o 
juodas popierius užsiliepsnoja tiesiog akimirksniu. 
Lydmetalis taip pat greitai lydosi – jo lydymosi 
temperatūra apie 300°C. Lydosi ir aliuminio folija - 
659°C. Šita saulės krosnelė turėtų pradeginti ir ploną 
varinę skardą – jos lydymosi temperatūra apie 1080°C.

• Kur pritaikyti? Šildyti vandenį, virti ir kepti maistą be 
ugnies ir kuro deginimo, lydyti metalus, gaminti 
elektros energiją... 



Frenelio lęšis, paruoštas 
eksperimentui



Parabolinis veidrodis iš seno 
epidiaskopo



Kinietiškas parabolinis kosmetinis 
veidrodis



Eksperimentui paruoštas parabolinis 
veidrodis



Eksperimentus atlikti saugiai!

• Atlikti eksperimentus su Frenelio lęšiu 
arba su paraboliniais veidrodžiais 
geriausia lauke: kaitinamos medžiagos 
užsidega ir dega atvira liepsna su dūmais.

• Lęšio ar veidrodžio židinyje temperatūra 
siekia keletą šimtų laipsnių. Saugotis 
nudegimų.

• Stengtis nežiūrėti į akinančiai ryškų tašką, 
kuriame koncentruojama saulės energija.  



Daug veidrodėlių (10). Kiekvieną mažą veidrodėlį pasukant visi atspindžiai 
surenkami į vieną plotelį. Termometru galima išmatuoti apšviečiamo paviršiaus 

temperatūrą



Reikia turėti daug veidrodėlių (15-20). Geriausia duoti kiekvienam 
mokiniui veidrodį.

Eksperimentas atliekamas saulėtą dieną lauke. Mokiniai išeina  į 
lauką ir saulės atokaitoje sustoja puslankiu taip, kad vienas kitam 

neužstotų tiesioginių saulės spindulių. 



Prieš mokinių grupę ant kėdės pastatomos dvi vienodos  skardinės 
(tam labai tinka kalorimetro metaliniai indeliai). Viena skardinė gali 

būti nudažyta juodais dažais arba apklijuota juodu popieriumi. 
Mokiniai su savo turimais veidrodėliais pagautus ,,saulės zuikučius‘‘ 

nukreipia į greta stovinčias skardines. Po 3 – 5 minučių liesdami 
patikriname skardinių temperatūrą. Išvada: juodi kūnai labiau įkaista 

ir su veidrodžiais galima ,,surinkti’’ Saulės energiją.



Mažas saulės baterijos polikristalinis modulis 0,5 W, 5V 100 
mA

 Polycrystalline PET Solar Cell Matmenys (10x5x0,3)cm UAB 
,,Lemona’’

Kai modulis saulės neapšviestas - elektros energija 
negeneruojama.



Kai modulį apšviečia tiesioginiai Saulės spinduliai yra generuojama 5 V 
elektrovara esant 100 mA srovei. Tokios įtampos pakanka maitinti 
keliolikai LED lempučių, nuosekliai sujungtų po dvi. 



 
 Didelis Saulės baterijos polikristalinis modulis  SOL 10 W, 

10W 17,5V 0,58A. Matmenys(23x29x2,5)cm. UAB ,,Lemona’’



 
 Šis  Saulės baterijos polikristalinis modulis  generuoja 10 W galią esant  17,5V įtampai ir 0,58A 

srovei. Nuotraukoje matyti, kad be apkrovimo fizikos kabinete ant palangės generuojama 
elektrovara siekia apie 19 V. Tokių modulio parametrų pakanka net nedidelės galios stiprintuvėlio 

maitinimui arba mobilaus telefono įkrovimui. Tinka ir eksperimentams (kol šviečia saulė).



Nuorodos: kur galima nusipirkti saulės baterijų 
modulius?

• https://rcl.lt/products/?g=21eca24c69c734bfcfa3 
    (SAULĖS ELEMENTAS 3.5W 6V 583mA 165x135x2m 

Monocrystalline Silicon Epoxy)     9,80€ 
• https://www.evita.lt/u-9046-saules-baterijos-modu

lis-12v-1-5w-115x85mm?search=saul%C4%97s%20bateri
jos

      Saulės baterijos modulis 12V 1.5W 115x85mm
7.60€ su PVM

• https://www.evita.lt/u-9045-saules-baterijos-modu
lis-6v-3-5w-165x135mm?search=saul%C4%97s%20bateri
jos
       

      Saulės baterijos modulis 6V 3.5W 165x135mm   10.24€ su 
PVM

• www.lemona.lt

https://rcl.lt/products/?g=21eca24c69c734bfcfa3
https://www.evita.lt/u-9046-saules-baterijos-modulis-12v-1-5w-115x85mm?search=saul%C4%97s%20baterijos
https://www.evita.lt/u-9046-saules-baterijos-modulis-12v-1-5w-115x85mm?search=saul%C4%97s%20baterijos
https://www.evita.lt/u-9046-saules-baterijos-modulis-12v-1-5w-115x85mm?search=saul%C4%97s%20baterijos
https://www.evita.lt/u-9045-saules-baterijos-modulis-6v-3-5w-165x135mm?search=saul%C4%97s%20baterijos
https://www.evita.lt/u-9045-saules-baterijos-modulis-6v-3-5w-165x135mm?search=saul%C4%97s%20baterijos
https://www.evita.lt/u-9045-saules-baterijos-modulis-6v-3-5w-165x135mm?search=saul%C4%97s%20baterijos


Nuorodos: kur galima rasti informaciją apie Saulės energijos taikymą. Saulės energijos koncentratoriai su lęšiais

 
 

•Saulės energijos koncentratoriai su Frenelio lęšiais 

 
•https://www.youtube.com/watch?v=xExXjXm0YV0
       6:01   Different Fresnel Lenses, Different Capabilities - Different TVs
 
•https://www.youtube.com/watch?v=drE54ctrHBY
       7:33   Fresnel Lens Solar Power Foundry Obsidian Farm 3800 ˚ F 2100˚ C Fresnel Optics 
greenpowerscience

 
•https://www.youtube.com/watch?v=XFw7U7V1Hok
        4:50   How to get 2000ºF Solar Power
 
•https://www.youtube.com/watch?v=p7dvd959wfg
        13:19   FREE Fresnel Lens and DIY Lens Frame
 
•https://www.youtube.com/watch?v=OmlXR2nsis4
       6:01    Solar Death Ray: Cooking with a Fresnel Lens from a Projection TV
 



Nuorodos: kur galima rasti informaciją apie Saulės 
energijos taikymą. Saulės energijos koncentratoriai 

su paraboliniais veidrodžiais

• https://www.youtube.com/watch?v=WrSyqGBL5a4
          7:23    Cantina West - Side by Side Parabolic Cooker Comparisons
 
• https://www.youtube.com/watch?v=8CLRTa_ocmo
         6:58     How To Make Parabolic Mirrors From Space Blankets - NightHawkInLight
 
• https://www.youtube.com/watch?v=nJqPL1z_csk
         2:22     Four solaire SOLARIO SAFE conçu pour les pays en développement par FOCALIS
 
• https://www.youtube.com/watch?v=RFqAjANrGeE
         6:48      DIY Parabolic Mirror | Solar Reflector | Project
 
• https://www.youtube.com/watch?v=9Q_VzJ3P4wc
         10:46     How to build a solar cooker with parabolic reflector part 1
 
• https://www.youtube.com/watch?v=cSrxndJZOjE
         4:20     How to build a solar cooker with parabolic reflector part 3
 
• https://www.youtube.com/watch?v=Y2km45vng6c
         7:36    Cocina solar parabólica
 



Ačiū už dėmesį

• Šio darbelio autorius tikisi, kad pasiūlytos 
idėjos ras atgarsį, paskatins mokinius 
mokytis gamtos mokslus –ir ypač FIZIKĄ.

• Fizika tai ne tik gamtos mokslas, bet ir tam 
tikra filosofija, netgi gyvenimo būdas.

• Autorius taip pat mano, kad šie nesudėtingi 
eksperimentai padės mokytojams bendrauti 
su mokiniais. Mūsų laukia ilgos ir karštos 
birželio dienos.

• Sėkmės Jums visiems!
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