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(autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel). Õppevahendi valmistamist toetas HITSA

Teadustegevuste kasutamiseks vajalik
Teadustegevuste paketi kasutamiseks vajad:
– digitaalset tarkvara (kood 200576, hind ca 140 EUR), mis installeerub
otse EV3 tarkvara sisse;
– NXT temperatuuriandurit (kood 9749, hind ca 40 EUR);
– taastuvenergia komplekti (kood 9688, hind ca 130 EUR);
– EV3 põhikomplekti koos tarkvaraga.

2

Teadustegevuste (TT) paketi eesmärk
• TT pakett koos EV3 robootikakomplektiga pakub teadustundideks 14
erineva eksperimendi kirjeldust koos praktiliste vahenditega nende
läbiviimiseks.
• Eksperimente saab integreerida füüsika, keemia, bioloogia, tööõpetuse jt.
ainetega.
• Eesmärk on panna õpilased tundma ennast nagu päris teadlased.
• Õppetöö toimub meeskondadena ja enne eksperimendi läbiviimist
tehakse kaalutletud oletusi.
• Sama eksperimendi paralleelne läbiviimine erinevates meeskondades
võimaldab võrrelda töömeetodeid ja tulemusi.
• Eksperimendi käigus kogub robotiaju jooksvalt andmeid (Data Logging),
mida hiljem analüüsitakse.
• Märksõnaks on eksperimentaalne õppimine.
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Paketi asukoht EV3 tarkvaras
• Teadustegevuste pakett installeerub Lobby vasakusse
menüüribasse.
• Teemad, mida 14 eksperimenti käsitlevad, on:





energia;
jõud ja liikumine;
valgus;
soojus ja temperatuur.
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Energia
Energia teema sisaldab 5 eksperimenti:
1.
2.
3.
4.
5.

energia ülekanne;
tuuleenergia;
päikeseenergia;
energiatõhusus;
elektrilised sõidukid.
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Energia ülekanne
• Kuidas ise elektrienergiat toota?
• Kuidas salvestada energiat nii, et saaksime seda hiljem
kasutada?
• Selle eksperimendi eesmärk on saada eespool esitatud
küsimustele vastuseid. Ehitatakse vänt elektrienergia
tootmiseks, energia salvestatakse ja seejärel kasutatakse seda
salvestatud energiat mootori juhtimiseks.
• Ehitusjuhiseid on 78 lk ehk 30‐45 minutit ehitamist.
• Katse käigus kogutakse energia‐arvestisse kindel kogus
energiat džaulides ja lastakse mootoril see ära kulutada.
• Analüüsitakse erinevate parameetritega katsete tulemusi.
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Tuuleenergia
• Kuidas tuulest elektrit toota?
• Kuidas tuule "püüdmise" määra parandada?
• Selle eksperimendi jaoks on vaja suurt ventilaatorit tuule
tootmiseks. Tuul paneb pöörlema LEGO tuuliku, mille
pöördliikumise muudab generaator (LEGO mootor)
elektrienergiaks.
• Ehitusjuhiseid on 77 lk ehk 30‐45 minutit ehitamist.
• Katse käigus kogutakse kindla aja jooksul energiaarvestisse
energiat, määrates ventilaatorile erinevaid pöörlemiskiiruseid.
• Analüüsitakse erinevate parameetritega katsete tulemusi.
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Päikeseenergia
• Mis on päikesepaneel?
• Kuidas muuta päikesevalgus otse elektrienergiaks?
• Katse käigus muudab päikesepaneel päikesest kiirguva
energia ümber elektrienergiaks.
• Ehitusjuhiseid on 51 lk ehk 20‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus pööratakse päikesepaneeli valguse suhtes
erineva nurga alla.
• Analüüsitakse erinevate parameetritega katsete tulemusi.
• Käesolev katse nõuab otsest päikesevalgust või väga tugevat
kunstvalgust.
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Energiatõhusus
• Kas kuue rootori labaga tuuleturbiin toodab rohkem energiat
kui kolme labaga?
• Mis juhtub, kui labasid pikendada?
• Mis rolli mängib tuule suund?
• See eksperiment uurib turbiini disaini mõju saadavale
energiale.
• Ehitusjuhiseid on 77 lk ehk 30‐45 minutit ehitamist.
• Katse käigus viiakse turbiin ventilaatorist erinevatele
kaugustele ja katsetatakse erinevaid tuulesuundasid ja
erinevaid tuulikulabade konstruktsioone.
• Analüüsitakse erinevate parameetritega katsete tulemusi.
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Elektrilised sõidukid
• Kui kaua läheb aega tühja aku laadimiseks?
• Kui kaugele saab auto sõita täis akuga?
• Järgnev eksperiment sisaldab karuselli ehitamist, et võrrelda
aku laadimise protsessi ning aku energiatarbimist sõidu ajal.
• Ehitusjuhiseid on 58 lk ehk 20‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus laetakse päikesepaneel eelnevalt tugeva lambi
abil erinevate energiatasemeteni ja lastakse mootoril kogutud
energia ära kulutada.
• Analüüsitakse seost erinevate aku laadimisaegade ja kogutud
energia ning selle kasutamise vahel.
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Jõud ja liikumine
Jõu ja liikumise teema sisaldab 5 eksperimenti:
1.
2.
3.
4.
5.

hammasrattad;
kaldpind;
hõõrdumine;
kiirus;
raskuskiirendus.
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Hammasrattad
• Mis seos on hammasrataste ja läbitud vahemaa vahel?
• Milliseid jõudusid kasutatakse erinevate hammasrataste
kasutamisel?
• Katse uurib erinevate hammasrataste omavahelist suhtarvu
sõltuvalt hammaste hulgast.
• Ehitusjuhiseid on 50 lk ehk 20‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus sõidab robot läbi ühe rattapöördepikkuse
vahemaa, kasutades 5 erinevat hammasrattakombinatsiooni,
st katse ajal ehitatakse robotit ümber.
• Analüüsitakse seost läbitud hammasrattasüsteemi ja läbitud
vahemaa vahel.
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Kaldpind
• Sõiduk, mis liigub mööda kaldpinda ülespoole, vajab sama
vahemaa läbimiseks rohkem energiat, kui mööda
horisontaalset tasapinda sõites.
• Katse uurib, milline on suhe kaldpinna nurga ja mööda seda
ülespoole liikuva sõiduki poolt kulutatud energia vahel.
• Ehitusjuhiseid on 58 lk ehk 20‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus sõidab robot ülespoole mööda 70 cm pikkust
kaldpinda (see on vaja ehitada) ühe rattapöörde pikkuse
vahemaa. Kaldpinna nurka muudetakse.
• Analüüsitakse seost kaldpinna nurga ja läbimiseks kulutatud
energia vahel.
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Hõõrdumine
• Milliseid erinevaid tüüpi hõõrdumisi võib eristada?
• Kuidas määratakse hõõrdetegurit?
• Katse käigus uuritakse, kuidas erinevate pinnaomadustega
objektid käituvad, kui kaldpinna nurka aeglaselt tõsta.
• Ehitusjuhiseid on 61 lk ehk 25‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus asetatakse kaldpinnale objekt ja hakatakse pinna
kallet aeglaselt tõstma, kuni objekt hakkab libisema.
Proovitakse erinevaid objekte.
• Analüüsitakse seost erinevate pinnaomadustega objektide ja
libisemise tekkimise nurga vahel.
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Kiirus
• Kuidas arvutada vahemaa läbimiseks kuluvat aega, kui kiirus
vahepeal muutub (kiirendamine või pidurdamine)?
• Kuidas arvutada läbitud teepikkust, kui kiirus vahepeal
muutub (kiirendamine või pidurdamine)?
• Katse käigus luuakse liikumisgraafikud, kus esitatakse
mitmeid väärtusi: aeg, vahemaa, kiirus ja kiirendus. Suhete
määramiseks ja illustreerimiseks on abiks logitud andmed.
• Ehitusjuhiseid on 40 lk ehk 15‐20 minutit ehitamist.
• Katse käigus sõidab robot erinevate kiirustega 3 korda läbi
3 m pikkuse vahemaa, salvestades samal ajal mootori‐
pöördeid ja aega.
• Analüüsitakse katse tulemusena valminud graafikuid.
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Raskuskiirendus
• Selle eksperimendi käigus ehitatakse torn, mis on
varustatud vastavate sensoritega, et jälgida, mis
juhtub metallkuuliga torni otsast vabalangemisel.
• Saame teada vabalangeva objekti poolt läbitava
teekonna.
• Ehitusjuhiseid on 86 lk ehk 45‐60 minutit ehitamist.
• Katse käigus kukutatakse metallkuul vähemalt 3 korda tornist
alla ning mõõdetakse kukkumiseks kulunud aega.
• Analüüsitakse katse käigus kogutud andmeid ja nende põhjal
välja arvutatud erinevaid tulemusi.
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Valgus
• Valguse teema sisaldab 1 eksperimendi valgustugevuse kohta.
• Millest sõltub lambi valgustugevus?
• Kuidas muutub valguse intensiivsus, kui valgusallikast
eemalduda?
• Katse uurib valgusallika kauguse ja valgustugevuse seost.
• Ehitusjuhiseid on 39 lk ehk 15‐20 minutit ehitamist.
• Katse käigus mõõdab robot pimendatud, heleda kohtlambiga
toas allikast 5 cm kaupa eemale liikudes valgustugevust.
• Analüüsitakse, millise järelduse võib teha kauguse ja
valgustugevuse seose kohta.
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Soojus ja temperatuur
• Soojuse ja temperatuuri teema sisaldab 3 katset:
1. külmutamine ja soojusisolatsioon;
2. soojusülekanne;
3. konvektsioon.
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Külmutamine ja soojusisolatsioon
• Mis juhtub veega, kui see külmaks muutub?
• Kuidas muutub õhutemperatuur, kui ümbritsev
keskkond on väga külm?
• Kuidas kaitsta ennast külma vastu?
• Katse käigus toodetakse väga külma vee segu ja mõõdetakse
tema mõju erinevate keskkondade temperatuuridele.
• Ehitusjuhiseid on 50 lk ehk 25‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus mõõdetakse temperatuuri erinevates
keskkondades: külm lahus, tühi klaas, mis on paigutatud
külma lahusesse ja eelnev katse koos vatiisolatsiooniga.
NB! Selle katse jaoks läheb vaja jääkuubikuid, soola, klaase,
anumat, vatti jne. Kasutatakse andmete logimist.
• Analüüsitakse logide põhjal joonistatud temperatuurikõveraid.
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Konvektsioon
• Kuidas käitub kuumus õhuvoolus?
• Kuidas mõõta temperatuuri õhuvoolus?
• Katse uurib, kuidas saab muuta temperatuuri vabalt liikuvas
õhus, kui suunata kuumust õhuvooluga, mis on tekitatud
küünla ja tuuliku abil.
• Ehitusjuhiseid on 52 lk ehk 25‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus mõõdetakse õhutemperatuuri muutumist anduri
juures kindla ajavahemiku jooksul, sõltuvalt sellest, kas küünal
põleb või mitte. Kasutatakse andmete logimist.
• Analüüsitakse logide põhjal joonistatud temperatuurikõveraid.
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Soojusülekanne
• Kuidas siseneb soojus kasvuhoonesse?
• Kuidas parandada kasvuhoone sooja
vastuvõtmise võimet?
• Selles katses kasutatakse kasvuhoonena klaasi ning
mõõdetakse, milliseid temperatuure on võimalik erinevatel
tingimustel saavutada.
• Ehitusjuhiseid on 54 lk ehk 25‐30 minutit ehitamist.
• Katse käigus mõõdetakse temperatuurianduri näitu otse ja
läbi klaasi paistva prožektori ning ka koos valgustakistusega.
• NB! Vaja läheb prožektorit, pikka klaasi ja riba fooliumit või
musta paberit. Kasutatakse andmete logimist.
• Analüüsitakse logide põhjal joonistatud temperatuurikõveraid.
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Katse läbiviimise juhendi aken
• Juhendi aken asub ekraani paremas servas Content Editor aknas.
1. vahetab režiimi õpetaja‐õpilane (Teacher Mode‐Student Mode);
2. näitab, mitmendal juhendi leheküljel asud;
3. juhise tekst;
4. aken kinni‐lahti.
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Juhendi slaidide loogika kirjeldus 1/2
Student mode
Juhendi slaidid järgivad katsest katsesse kindlat loogikat. Enamus
juhendeid on 9 slaidi pikkused.
1. Tutvustus ehk Introduction ‐ teema tutvustamine koos küsimuste
püstitamise ja eesoleva katse lühikirjeldusega.
2. Eelnevad kaalutlused ehk Preliminary Considerations ‐ küsimused,
millele leitakse vastused katse käigus, kuid mida palutakse õpilastel
eelnevalt arvata ja põhjendada. Mõnikord on viide ka täiendavale
lugemismaterjalile.
3. Mudeli ehitamine ehk Building Instructions ‐ mõni mudel on mõeldud
katse käigus muutmiseks.
4. Programmi roboti ajusse laadimine ‐ Download Program.
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Juhendi slaidide loogika kirjeldus 2/2
Student mode
5. Märkused, millega arvestada mudeli kasutamisel ehk Notes on Using
the Model ‐ õpetavad mudeli seadistamist ja käivitamist.
6. Katse läbiviimise täpne kirjeldus koos mõõtmise õpetusega ehk
Experiment‐Measure ‐ sisaldab ka tabelit katse andmete sisestamiseks,
mida ei mõõdeta automaatselt andmete logimisega aju poolt.
7. Analüüs ehk Analyze ‐ kirjelda, mida sa märkasid eksperimendi
läbiviimisel ja mõõtmistulemusete juures. Siin osas on aegajalt vaja
teha ka arvutusi.
8.‐9. Tulemuste kokkuvõtmine ja õpitu peegeldamine
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Katse nr 1
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Teadmiste test konvektsiooni kohta TT paketist
1. Termodünaamika mõiste on pärit kreeka keelest. Mida see tähendab?
□ kuuma uurimist; □ liikumise uurimist; □ külma uurimist
2. Mis on “konvektsioon”?
□ usklike kogunemine; □ kõverpeegli liik; □ soojust juhtivate gaaside ja vedelike levimine
3. Mis liiki energiat eraldab põlev küünal?
□ valgusenergiat; □ elektrienergiat; □ soojust; □ kiirgusenergiat
4. Kas õhuvoolud võivad soojust edasi kanda?
□ Jah; □ Ei
5. Kuidas saad õhuvoolu soojendada?
□ seda elektriliselt laadides; □ viies õhuvoolu soojusallika; □ see protsess toimub ainult päikese mõjul
6. Mis juhtub, kui hoiad niisutatud temperatuuriandurit õhuvoolus?
□ andur mõõdab kõrgemat temperatuuri; □ mitte midagi ei juhtu;
□ andur mõõdab madalamat temperatuuri
7. Miks on ohtlik hoida põlevat küünalt kardina lähedal?
8. Kuidas töötab föön?
□ kuum õhk tuleb seinapistikust; □ õhk liigub üle föönis asuva soojusallika ja puhutakse välja
9. Millised igapäevaelu seadmed töötavad konvektsiooni kasutades?
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Konvektsiooni test koos õigete vastustega
1. Termodünaamika mõiste on pärit kreeka keelest. Mida see tähendab?
■ kuuma uurimist; □ liikumise uurimist; □ külma uurimist
2. Mis on “konvektsioon”?
□ usklike kogunemine; □ kõverpeegli liik; ■ soojust juhtivate gaaside ja vedelike levimine
3. Mis liiki energiat eraldab põlev küünal?
■ valgusenergiat; □ elektrienergiat; ■ soojust; □ kiirgusenergiat
4. Kas õhuvoolud võivad soojust edasi kanda?
■ Jah; □ Ei
5. Kuidas saad õhuvoolu soojendada?
□ seda elektriliselt laadides; ■ viies õhuvoolu soojusallika; □ see protsess toimub ainult päikese mõjul
6. Mis juhtub, kui hoiad niisutatud temperatuuriandurit õhuvoolus?
□ andur mõõdab kõrgemat temperatuuri; □ mitte midagi ei juhtu;
■ andur mõõdab madalamat temperatuuri
7. Miks on ohtlik hoida põlevat küünalt kardina lähedal?
Liikuv õhk võib kardina viia küünlale ohtlikult lähedale ning kardin võib süttida.
8. Kuidas töötab föön?
□ kuum õhk tuleb seinapistikust; ■ õhk liigub üle föönis asuva soojusallika ja puhutakse välja
9. Millised igapäevaelu seadmed töötavad konvektsiooni kasutades?
Keskkütteseadmed, ahjud, föönid, saunad.
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Konvektsiooni katse videod
• Vaata kokkupanemise videot: http://youtu.be/5D0lpIuyIk8
• Vaata katse läbiviimise videot: http://youtu.be/siY0OzkWYa8
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Informatsioon projekti kohta
Teema: soojuse ringlemine/konvektsioon
Autorid: Fraunhofer IAIS, Sankt Augustin, Saksamaa: Josef Börding, Ulrike Petersen
HTW, Saarbrücken, Saksamaa: Martina Lehser, Michael Sauer
Õppeaine: füüsika
Sihtrühm: 6‐9 klassi õpilased
Kestus: 1x45 minutit kestel LEGO eksperiment (ei sisalda dokumenteerimisaega ega
õpitu ülevaatamist).
Tehnilised eeldused:
• arvuti
• LEGO EV3 põhikomplekt (4544)
• LEGO taastuvenergia lisakomplekt (9688)
• LEGO NXT temperatuuriandur (9749)
• Laetud EV3 aku või täis patareid (põhikomplekti aju jaoks)
Vajalikud algteadmised: andmete logimise kohta üldised oskused.
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Õppe‐eesmärgid
Õpilased teavad, et:
• küünal kiirgab soojust;
• soojust saab transportida õhuvoolude abil.

Õpilased on suutelised:
• logima mõõdetud väärtusi;
• analüüsima mõõdetud väärtusi;
• tõlgendama tulemusi.
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Õpetaja märkused

Konvektsiooni õppemoodul tegeleb temperatuuri mõõtmisega ja viib
tõdemuseni, et kuumus voolab.
Praktilised ülesanded sisaldavad:
• Eksperimenti: temperatuuri mõõtmine;
• Seostamist olemasolevate teadmistega: kuumust saab transportida;
• Mõõtmistulemuste analüüsi;
• Tulemuste ja tunnis õpitu peegeldamist: kuumust saab levitada
õhuvooludega.
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Tunni ettevalmistamine
Sõnavara: temperatuuriühikud (kraadid Celsiuse järgi), soojuskiirgus, õhuvool
Vajalikud materjalid:
• stabiilne küünla‐alus või ‐hoidja
• küünal (umbes 5 cm diameetriga)
• tikud või välgumihkel
Eeldused:
• Õpilased suudavad ehitada vastavalt juhistele temperatuurimõõtmisseadme.
• Kasutada Data Logging funktsiooni

Märkus:
• Palun ole lahtise leegiga väga ettevaatlik! Seda eksperimenti tohib läbi viia ainult
täiskasvanu juuresolekul ja täpsel juhendamisel. Kergestisüttivad materjalid hoidke
eksperimendikohast eemal.
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Konvektsiooni katse materjalide avamine
• Ava Lobby → Science → Heat and Temperature → Convection
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Ehita konvektsiooni katse mudel
• Liigu katse juhendi aknas kolmandale slaidile, ava
ehitusõpetus ja ehita konvektsiooni katse läbiviimiseks vajalik
mudel.
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Laadi katse progamm ajusse
• Liigu katse juhendi aknas neljandale slaidile, ühenda aju
arvutiga ja vali alt paremast aknast programmi ajusse
laadimine.
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Varu lisavahendid katse läbiviimiseks
• Leia pikk küünal või väike küünal paigutatuna klaasile vms.
• Leia tikud.
• Paiguta küünal ettenähtud kohale.
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Märkused mudeli kasutamisel
• Programmi käivitamisel esimest korda roboti aju keskmisele
nupule vajutades mõõdetakse õhu/toa temperatuur ja
kuvatakse see aju ekraanile.
• Küünalt ei tohiks põlema panna enne, kui vahetult enne
mõõtmise alustamist ja tuleks kustutada koheselt peale katse
lõpetamist.
• Temperatuuri mõõtmine algab automaatselt koos tuuliku
käivitumisega teistkordsel aju keskmise nupu vajutamisel.
• Peale tuuliku peatamist kolmandat korda aju keskmisele
nupule vajutamisel kuvatakse aju ekraanile mõõtmise alg‐ ja
lõpptemperatuur.
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Katse läbiviimine 1/2
• Käivita programm keskmisest nupust. Algab
temperatuuri mõõtmine.
• Süüta küünal.
• Vajuta teist korda keskmisele nupule katse läbiviimiseks.
Tuulik hakkab tööle. NB! Kui tuuliku tekitatud õhuvool puhub
küünla ära, siis katkesta programmi töö aju pealt Tagasi
nupuga, muuda programmis mootori kiirus väiksemaks, laadi
programm uuesti ajusse ja käivita uuesti.
• Koos tuuliku käivitumisega algab temperatuurinäidu logimine
ajusse ning näit (selle muutumine) on näha ka ekraanil.
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Katse läbiviimine 2/2
• Kui temperatuur ei ole enam mõnda aega muutunud, vajuta
kolmandat korda keskmisele nupule ja registreeri kirjalikult
ekraanil näha olevad alg‐ ja lõpptemperatuuri näidud.
• Vajuta veelkord keskmisele nupule programmi töö
lõpetamiseks.
• Kustuta küünal.
• Korda katset ilma küünlata.
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Andmete logi import ajust 1/2
• Programmi töötamise ajal genereeriti ajusse iga
katse kohta andmelogi fail.
• Andmelogi faile saad kasutada andmete graafiliseks
esitamiseks.
• Vali + menüüst uus katse ehk New Experiment.
• Vali Tools menüüst andmete importimiseks Data Log File
Manager ja kliki Convection kausta sisse.
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Andmete logi import ajust 2/2
• Vali logifail, mida soovid importida: iga uus katse on eelnevast
suurema lõpunumbriga.
• Vali importimine ehk Import.
• Sulge aken ehk Close.
• Tulemus on esialgu imelik.
• Kliki nooltele skaala vahemiku muutmiseks.
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Temperatuuri graafik nr 1
• Konvektsiooni mõõtmise graafik
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Temperatuuri graafik nr 2
• Teise graafiku jaoks andmete importimiseks loo uus
eksperiment või impordi andmed olemasolevale
eksperimendile paremaks võrdlemiseks peale.
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Analüüsi ja võta kokku
• Võta lühidalt kokku, mida sa sellest eksperimendist õppisid.
• Kuidas seondub õpitu igapäeva eluga?
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Katse nr 2
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Teadmiste test päikeseenergia kohta TT paketist
1. Missugustes vormides väljendub energia?
□ külm; □ hea füüsiline vorm; □ kuumus; □ jõud; □ liikumine
2. Mis on taastuv energia?
Energia, mida:
□ saad osta uuena; □ mida saab asendada, kui see enam ei tööta;
□ mille kättesaadavus inimestele on olemuslikult ammendamatu
3. Mis on päikeseenergia?
Päikeseenergia on energia, mis:
□ on päikeses talletatud; □ on saadud päikese valgusest;
□ on saadud päikese kuumusest; □ on välja kiirgatud päikesest
4. Kuidas kutsutakse päikeseenergia muutmist elektrienergiaks (päikesepaneele kasutades)?
□ valgusreaktsioon; □ fotosüntees; □ fotogalvaanika; □ päikeseenergia
5. Mida saab kasutada päikeselt saadud energia talletamiseks?
□ päikese‐gaasi hübriidjõujaam; □ termosalvestusseadmeid; □ taaslaetavaid akupakke
6. Kas päikese kiirte maandumisnurk mõjutab saadava energia hulka?
□ jah; □ ei
Seletus:
7. Kes avastas fotogalvaanilise efekti 1839. aastal?
□ Albert Einstein; □ Isaac Newton; □ Helmut Newton; □ A. E. Becquerel
8. Nimeta mõned päikeseenergiat kasutavad seadmed:
9. Mis on päikeseenergia eelised võrreldes fossiilkütustega? Päikeseenergia rajatised:
□ kaitsevad kliimat; □ ei eralda heitgaase; □ annavad odavat elektrienergiat
10. Mis on päikeseenergia kasutamise puudused?
□ pilved piiravad saadava saadava energia hulka; □ energia tootmine teeb palju müra;
□ öösel ei saa energiat toota; □ päikeseenergia rajatiste tootmine põhjustab keskkonnareostust
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Päikeseenergia testi õiged vastused
1. Missugustes vormides väljendub energia?
□ külm; □ hea füüsiline vorm; ■ kuumus; □ jõud; ■ liikumine
2. Mis on taastuv energia?
Energia, mida:
□ saad osta uuena; □ mida saab asendada, kui see enam ei tööta;
■ mille kättesaadavus inimestele on olemuslikult ammendamatu
3. Mis on päikeseenergia?
Päikeseenergia on energia, mis:
□ on päikeses talletatud; ■ on saadud päikese valgusest;
■ on saadud päikese kuumusest; □ on välja kiirgatud päikesest
4. Kuidas kutsutakse päikeseenergia muutmist elektrienergiaks (päikesepaneele kasutades)?
□ valgusreaktsioon; □ fotosüntees; ■ fotogalvaanika; □ päikeseenergia
5. Mida saab kasutada päikeselt saadud energia talletamiseks?
■ päikese‐gaasi hübriidjõujaam; ■ termosalvestusseadmeid; ■ taaslaetavaid akupakke
6. Kas päikese kiirte maandumisnurk mõjutab saadava energia hulka?
■ jah; □ ei
Seletus: Kui päikesepaneel ei ole päikesekiirte suhtes täisnurga all, siis osa kiirgust peegeldub või möödub paneelist.
7. Kes avastas fotogalvaanilise efekti 1839. aastal?
□ Albert Einstein; □ Isaac Newton; □ Helmut Newton; ■ A. E. Becquerel
8. Nimeta mõned päikeseenergiat kasutavad seadmed:
Taskuarvutid, kellad, akulaadijad, aiavalgustid, satelliidid, kosmosejaamad
9. Mis on päikeseenergia eelised võrreldes fossiilkütustega? Päikeseenergia rajatised:
■ kaitsevad kliimat; ■ ei eralda heitgaase; □ annavad odavat elektrienergiat
10. Mis on päikeseenergia kasutamise puudused?
■ pilved piiravad saadava saadava energia hulka; □ energia tootmine teeb palju müra;
■ öösel ei saa energiat toota; ■ päikeseenergia rajatiste tootmine põhjustab keskkonnareostust
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Päikeseenergia katse videod
• Vaata kokkupanemise videot: http://youtu.be/bpx2gm1XGfI
• Vaata katse läbiviimise videot: http://youtu.be/lF‐qnOZGCY8
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Informatsioon projekti kohta
Teema: taastuvenergia ‐ päike
Autorid: Fraunhofer IAIS, Sankt Augustin, Germany: Josef Börding, Ulrike Petersen HTW,
Saarbrücken, Germany: Martina Lehser, Michael Sauer
Õppeaine: füüsika
Sihtrühm: 6‐9 klassi õpilased
Kestus: 1x45 minutit keste LEGO eksperiment (ei sisalda dokumenteerimisaega ega õpitu
ülevaatamist).
Tehnilised eeldused:
• arvuti
• LEGO EV3 põhikomplekt (4544)
• LEGO taastuvenergia lisakomplekt (9688)
• Laetud EV3 aku või täis patareid (põhikomplekti aju jaoks)
• Laetud energiaarvesti (taastusvenergia komplektist)
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Õppe‐eesmärgid
Õpilased teavad, et:
• päikesepaneelid on võimelised valgusenergiat otse elektrienergiaks muutma;
• otsene päikesevalgus on võimas energiaallikas;
• kaudne valgus on ka energiaallikas, kuigi mitte nii võimas.
Õpilased on suutelised:
• logima mõõdetud väärtusi;
• analüüsida mõõdetud väärtusi;
• tõlgendama tulemusi;
• saama aru kasutatud materjalide mõjust katse tulemustele.
Eksperimendiga seotud teadmised:
• kuidas kasutada päikesepaneeli;
• arusaamine, kuidas päikesepaneeli asend on seotud energia toodanguga.
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Õpetaja märkused
Päikeseenergia õppemoodul tegeleb päikeseenergia ülekandmisega elektrienergiaks.
Õpilased vaatlevad, kuidas valgust on võimalik tehnilisi vahendeid kasutades
konverteerida otse elektrienergiaks.
Praktilised ülesanded sisaldavad:
• eksperimenti: võimsa lambi valgus konverteeritakse elektrienergiaks
• seostamist olemasolevate teadmistega: valgus, eriti päikesevalgus, sisaldab väga
palju energiat, saad seda näha ja tunneteda läbi kiirgussoojuse.
• uut arusaama: päike ei ole alati nähtav/tajutav. Ilma otsese päikesevalguseta
suudavad päikeseenergiarajatised konverteerida ainult väikest energiahulka või
üldse mitte. Mida heledam on valgus, seda suurem on kasutatav energiakogus.
• tulemuste ja tunnis õpitu peegeldamist: päikeseenergiarajatised ei suuda tagada
pidevat energiavarustust, sest päikesekiirgus langeb meie planeedile erinevates
koguste. Vastavalt meie praeguste teadmistele ei saasta valguse elektrienergiaks
muutmine otseselt keskkonda. Tõenäoline reostusoht võib tekkida
päikesepaneelide valmistamisel ja hooldamisel.
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Tunni ettevalmistamine
Sõnavara: energia ülekanne, energia salvestamise, päikeseenergia,
elektrienergia, aku, laetav aku, päikese‐element (fotogalvaaniline element),
päikesepaneel ehk fotogalvaaniline moodul.
Vajalikud materjalid:
• Hõõglamp, vt nõudeid: http://education.lego.com/en‐us/learn/middle‐
school/mindstorms‐ev3/teaching‐resources/curriculum‐packs/science‐
activity‐pack/science‐pack‐resources
Eeldused:
• Õpilased suudavad ehitada vastavalt juhistele päikeseenergiajaama.
• Laadida programmi EV3 ajusse ja selle käivitada.
Tehnoloogia:
• Palun testi lambi sobivust katse läbiviimiseks varakult enne tundi.
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Päikeseenergia katse materjalide avamine
• Ava Lobby → Science → Energy → Solar Energy
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Ehita päikeseenergia katse mudel
• Liigu katse juhendi aknas kolmandale slaidile, ava ehitus‐
õpetus ja ehita päikeseenergia katse läbiviimiseks vajalik
mudel.
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Laadi katse progamm ajusse
• Liigu katse juhendi aknas neljandale slaidile, ühenda aju
arvutiga ja vali alt paremast aknast programmi ajusse
laadimine.
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Varu lisavahendeid katse läbiviimiseks
• Leia võimsa valgusega liigutatav laualamp.
• Paiguta lamp ettenähtud kohale päikesepaneeli kohale.
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Märkused mudeli kasutamisel
• Päikesepaneel peab katse alguses olema täiesti vertikaalselt
alla "näoga" mootorist eemale, vajadusel korrigeeri asendit
käsitsi.
• Valgusallikas peab olema mudeli kohal ja piisavalt tugev.
• Käivita energiaarvesti, vajutades selle peal olevat rohelist
lülitit. Oranž nupp on 0 asendis. Kui kasutad energia‐arvestit
esimest korda või peale selle tühjenemist, tuleb seda enne
sisselülitamist laadida (näiteks akupakiga).
• Mõõtmist viiakse läbi 3 minuti kaupa iga asendi kohta. Ole
palun kannatlik! Mõõtmine lõpeb, kui päikesepaneel on
jõudnud tagasi oma esialgsesse asendisse.
• Päikesepaneel on asendites 0°, 45°, 90°, 135°, 180°. Peale
asendit 180° pöördub paneel ise tagasi algasendisse ja
programm sulgub. Ekraanil näidatakse energiahulka iga asendi
kohta.
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Katse läbiviimine
1. Liiguta päikesepaneel algasendisse (vertikaalne).
2. Lülita mudeli kohal olev lamp sisse.
3. Kasuta rohelist nuppu energiaarvesti käivitamiseks.
4. Käivita programm. Robot vahetab asendeid ise.
5. Salvesta tabelisse nurgakraadid (0°, 45°, 90°, 135°, 180°) ja
energiahulgad, mida iga nurga alt salvestati.
6. Tühjenda salvestatud energia, pöörates oranži nuppu. Mõõda,
kui kaua mootor töötab selle protsessi kestel.
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Analüüsi
• Uuri energiakoguseid, mis salvestati erinevate nurkade alt.
• Joonista graafik, kus x‐teljel on nurgakraadid ja y‐teljel on
energiakogused.
• Vii mõõdetud väärtused koordinaatsüsteemi.
• Võrdle, kui kaua võttis aega energia kogumine (15 minutit) ja
kui kaua mootor selle energiaga töötada sai.
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Analüüsi ja võta kokku
• Võta lühidalt kokku, mida sa sellest eksperimendist õppisid.
• Kuidas seondub õpitu igapäeva eluga?
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Palju õnne!
Oled edukalt läbinud kaks teaduseksperimenti.
Kaksteist eksperimenti ootavad veel katsetamist!
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