
SAULĖS KOLEKTORIAUS PARAMETRŲ NUSTATYMAS 

Darbo tikslas.  

Apskaičiuoti saulės kolektoriaus naudingą galią ir efektyvumą  

Teorinė dalis 

Saulės kolektorius – prietaisas verčiantis Saulės spinduliuotės energiją į šiluminę, kuri 

naudojama vandens arba oro šildymui. Šiluma iš vieno kūno į kitą gali būti perduodama šiluminio 

spinduliavimo, laidumo arba konvekcijos būdu, todėl trumpai bus pristatyti visi 3 šilumos 

perdavimo būdai. 

Elektromagnetinis spinduliavimas, kurį sužadina medžiagose, kurių temperatūra yra 

didesnė nei 0 K, esančių dalelių šiluminiai virpesiai, vadinamas šiluminiu. Pagrindinis faktorius 

nulemiantis šį spinduliavimą yra temperatūra – kuo ji didesnė, tuo intensyvesnis yra 

elektromagnetinis spinduliavimas. Dar vienas svarbus veiksnys – spinduliuojančio kūno cheminė 

sudėtis, kadangi šį spinduliavimą sukelia dėl temperatūros judantys apie savo pusiausvyros padėtį 

atomai arba molekulės, tai netgi esant tai pačiai temperatūrai, skirtingos cheminės sudėties kūnai 

spinduliuos skirtingai. Šiluminis spinduliavimas apibūdinamas spektru, t. y. konkretaus kūno 

išspinduliuojamų elektromagnetinių bangų ilgių intervalu, bei absorbcijos ir emisijos gebomis. 

Kūno paviršiaus išspinduliuota per laiko vienetą energija visų ilgių elektromagnetinėmis bangomis 

vadinama spinduliavimo srautu  [W]. Srautas, kurį išspinduliuotų tam tikros temperatūros T kūno 

paviršiaus ploto vienetas, vadinamas energetiniu šviesiu TE [W/m
2
]. Norint atsižvelgti į konkrečius 

išspinduliuojamų bangų dažnius naudojama emisijos geba, t. y. energetinio šviesio, apskaičiuoto 

elektromagnetinėms bangoms, kurių dažniai įeina į intervalą nuo iki d , išvestinė pagal 
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Šis dydis apibūdina kūnų sugerties savybes. Jei 1,TA , t. y., kūnas sugeria visą į jį 

kritusią elektromagnetinę spinduliuotę, jis vadinamas absoliučiai juodu kūnu. Tai, be abejo, yra tik 

fizikinė abstrakcija – gamtoje absoliučiai juodų kūnų neegzistuoja. Kai kurie tamsūs kūnai, 

pavyzdžiui suodžiai, tam tikrame dažnių intervale gali iš dalies būti laikomi absoliučiai juodais ir 

jiems gali būti taikomi pagrindiniai šiluminio spinduliavimo dėsningumai.  Vienas iš šių dėsnių yra 

vadinamas Stefano – Bolcmano. Jis teigia, kad absoliučiai juodo kūno energinis šviesis 

proporcingas kūno temperatūrai T  ketvirtuoju laipsniu: 
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čia 
42

8

m

W
 1067,5

K
- Stefano ir Bolcmano konstanta.  

V.Vynas, tyrinėdamas absoliučiai juodo kūno spinduliavimo spektro priklausomybę nuo 

bangos ilgio (1 pav.), nustatė, kad bangos ilgis m , atitinkantis absoliučiai juodo kūno emisijos 

gebos maksimumą, yra atvirkščiai proporcingas jo absoliutinei temperatūrai: 

T

b
m  arba bTm ,  (4) 

čia mK 10898,2 13b  - Vyno konstanta. 

 

 

Šis dėsnis yra vadinamas Vyno poslinkio dėsniu. Jis gali būti formuluojamas ne tik bangos 

ilgiui, bet ir dažniui, tik šiuo atveju sakome, kad dažnis, atitinkantis absoliučiai juodo kūno emisijos 

gebos maksimumą, yra tiesiog proporcingas jo absoliutinei temperatūrai. Šis dėsnis rodo, kad 

mažėjant kūno temperatūrai, energijos maksimumas spektre slenka į raudonos šviesos pusę.  

Sąryšį tarp kūno emisijos ir absorbcijos gebų nusako Kirchhofo dėsnis, teigiantis kad šių 

dviejų dalmuo nepriklauso nuo kūno prigimties, o tik nuo dažnio ir temperatūros: 

 
1 pav.  
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Tai reiškia, kad jei kažkuriame dažnių intervale daugiau kūnas energijos išspinduliuoja, tai 

kartu ir daugiau sugeria.  

Šiluminis laidumas – toks energijos perdavimo būdas, kai kūnus tiesiogiai sulietus, iš 

šiltesnio kūno į šaltesnį perduodama energija. Laidumo būdu perduotas šilumos kiekis aprašomas 

Furje formule: 
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čia - šiluminis laidis, 
x

T
- temperatūros gradientas, S - lietimosi plotas, t - proceso 

trukmė. Minuso ženklas šioje formulėje nurodo proceso kryptį, t. y., kad energija pernešama 

temperatūros mažėjimo kryptimi.  

Šilumos konvekcija vadiname šilumos pernešimo procesus dujose arba skysčiuose dėl jų 

skirtingų temperatūrų arba tankių.  

Saulės kolektoriaus veikimas pagrįstas saulės spinduliavimo energijos pavertimu šilumine. 

Aparatūra ir darbo metodas 

Paprasčiausio saulės kolektoriaus sudedamosios dalys yra absorberis bei jį prilaikantis 

korpusas. Sudėtingesniuose kolektoriuose be šių dalių dar yra skaidri danga (dažniausiai stiklinė), 

dengianti kolektorių bei šiluminė izoliacija (2 pav.).  

 

Saulės spinduliai pro stiklą patenka į tamsios spalvos absorberį ir jį sušildo. Toliau ši 

šiluma pereina į absorberio viduje esantį  šilumnešį, kuriuo gali būti ir oras, vanduo, arba dar koks 

nors specialus skystis. Stiklo paskirtis kolektoriuose yra sulaikyti įšilusį orą kolektoriuje bei nuo jo 

 

2 pav. Pagrindinės kolektoriaus dalys 



sklindančią spinduliuotę. Tačiau stiklas dalį į jį patenkančios Saulės spinduliuotės atspindi. Taip pat 

dalis šviesos gali atsispindėti ir nuo pačio absorberio. 

Siekiant išvengti atsispindėjimo nuo absorberio, jis paprastai dažomas kuo tamsiau, tačiau 

iš praktikos žinoma, kad absoliučiai juodas kūnas sugeria visą į jį kritusią spinduliuotę.  

Iš šviesos šaltinio (Saulės arba lempos) patenkantis į absorberį elektromagnetinės 

spinduliuotės intensyvumas priklauso nuo kelių faktorių – nuo to koks yra skaidrios dangos plotas 

A , nuo šios dangos optinio laidžio koeficiento , nuo absorberio plokštelės absorbcijos gebos : 

ia qAq
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čia 
iq - pradinis šviesos intensyvumas, 

aq - patekęs į absorberį.  

Patekusi į absorberį spinduliuotės dalis sušildo jį, kartu pakeldama šilumnešio temperatūrą. 

Vidutinė šilumnešio temperatūra apskaičiuojama žinant šilumnešio įėjimo ir išėjimo iš kolektoriaus 

temperatūras: 2/)( .. išėįėjvid TTT
 

Tačiau dalis šilumos iš kolektoriaus dėl šilumos laidumo, spinduliavimo bei konvekcijos 

yra perduodama aplinkai, t. y. gauname tam tikrus nuostolius, naudingos energijos kiekis 

apskaičiuojamas pagal sekančią formulę 

nanaudin qqq . (8) 

Kadangi nq  nuostoliai yra susiję su šilumos perdavimu aplinkai, galima teigti, jog jie yra 

proporcingi absorberio temperatūrai absorT , kuo ji labiau skirsis nuo aplinkos temperatūros 
aplinT , tuo 

bus didesni nuostoliai: 

)( aplinabsorn TTkq , (9) 

čia k - šilumos konvekcijos koeficientas.  

Saulės kolektoriaus efektyvumas iš esmės yra santykis naudingos energijos su visa 

išspinduliuota energija: 
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Absorberio temperatūra nėra žinoma, tačiau vietoje jos naudojama vidutinė šilumnešio 

temperatūra vidT . 
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Naudinga kolektoriaus galia randama pasitelkus vandens debetą bei vandens įėjimo bei 

išėjimo į kolektorių temperatūrų skirtumą: 

)( įėjišėU TTmcP , (12) 

čia c - vandens savitoji šiluma, m - vandens debetas, tuomet kolektoriaus efektyvumas 

apskaičiuojamas pagal formulę: 
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čia A - kolektoriaus absorberio plotas. 

Maksimalus saulės kolektoriaus efektyvumas gaunamas esant maksimaliam šviesos, 

krentančios į kolektorių, intensyvumui bei šviesai krentant stačiai į kolektorių. Taip pat jis priklauso 

nuo kolektoriaus temperatūros – jei 
aplinkišėįėj TTT 2/)( ..

, naudingumo koeficientas yra 

maksimalus. Didėjant skirtumui tarp vandens ir saulės kolektoriaus temperatūrų, didėja šiluminiai 

nuostoliai, ko pasėkoje  mažėja naudingumo koeficientas.  

Šiame laboratoriniame darbe naudojama įranga pateikta 3 pav. 

 

3 pav. Įranga [3] 



Į laboratorinės įrangos komplektą įeina plokščiasis saulės kolektorius 1, stovas 

kolektoriaus tvirtinimui bei kampo reguliavimui 2, leidžiantis keisti kampą nuo 0 iki 90º; vandens 

siurbliukas su integruotu debeto matuokliu 3; laboratorinis termometras 4, skirtas matuoti šildomo 

vandens temperatūrai vandensT ; maitinimo šaltinis 5,  skirtas vandens siurbliuko 3 maitinimui; 

šilumokaitis 6 bei šviestuvas su halogenine lempa 7.  

Darbo eiga 

1. Patikrinkite vandens lygį stikliniame inde su šilumokaičiu – vanduo turi būti pilnai apsėmęs 

šilumokaitį 6. Patikrinkite vandens kambario temperatūrą ir ją užsirašykite. 

2. Pasukite kolektorių dėstytojo nurodytu kampu ( nuo 0 iki 90 º) stove 2.  

3. Įjunkite maitinimo šaltinį 5 užpakalinėje prietaiso pusėje paspaudus mygtuką. Nustatykite 2 A 

srovę bei 4 V kintamą įtampą (rekomenduotinas intervalas 3 – 6 V). 

4. Nuo siurbliuko 3 viršaus atidenkite vožtuvėlį. Užsirašykite nuo debeto matuoklio 3 vandens 

debetą. Darbo metu stebėkite, kad jo vertė nesikeistų.  

5. Pastatykite lempą 7 70 cm atstumu nuo saulės kolektoriaus 1 ir įjunkite, kad dirbtų maksimaliu 

pajėgumu. Išlaikant šias sąlygas, šviesos, krentančios į kolektorių intensyvumas yra 

maksimalus ir lygus 2kW/m 1iq , jei šviesa krenta statmenai į kolektorių.  

6. Stebėkite vandens temperatūrą vandensT  bei saulės kolektoriaus įėjimo 
.įėjT  bei išėjimo 

temperatūras .išėT  kas 1 minutę ir šiais duomenimis užpildykite 1 lentelę.  

1 lentelė: 
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7. Nubraižykite visų trijų temperatūrų priklausomybes nuo laiko viename grafike bei naudingumo 

koeficiento priklausomybę nuo laiko. 

8. Apskaičiuokite saulės kolektoriaus naudingą galią pagal (12) formulę bei efektyvumą pagal 

(13) formulę. K)J/(kg 4186c , 2m 12,0A , gautus rezultatus surašykite į pirmą lentelę. 

9. Pabaigus matavimą, išjunkite lempą, tačiau lempos ventiliatorių išjunkite tik po 10 minučių, kai 

lempa bus atvėsus. 
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Klausimai 

1. Paaiškinkite šilumos laidumą. 

2. Paaiškinkite šilumos konvekciją. 

3. Paaiškinkite šiluminį spinduliavimą. 

4. Kas yra energinis šviesis? 

5. Kas yra emisijos geba? 

6. Kas yra absorbcijos geba? 

7. Paaiškinkite, kokį kūną vadiname absoliučiai juodu. 

8. Paaiškinkite Bolcmano – Stefano dėsnį. 

9. Paaiškinkite Vyno poslinkio dėsnį. 

10. Paaiškinkite Kirchhofo dėsnį.  


