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1. Introducere 

 
 În condiţiile actuale, în care problematica energetică câştigă în 

importanţă, iar protecţia mediului a devenit o cerinţă a societăţii, s-au 
intensificat şi eforturile pentru dezvoltarea tehnologiilor de valorificare a 
energiilor neconvenţionale (solare, eoliene, geotermale etc.). 

 De milioane de ani, Soarele este cel mai important furnizor de 
energie pe Terra. Energia solară ar putea, comparativ cu celelalte surse 
de energie convenţionale, să asigure întreaga cantitate de energie de 
care are nevoie întreaga planetă pentru un viitor destul de îndepărtat. 
Spre deosebire de marea majoritate a celorlalte surse de energie care 
au un mare neajuns când ne gândim la gradul mai mare sau mai mic de 
poluare, energia solară este curată, nepoluantă. 
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 Actualitatea ecologiei este dată de problemele majore cu care 
civilizaţia umană globalizată se confruntă în ultima perioadă, mai cu 
seamă cele legate de: 
 1. creşterea exponenţială a populaţiei umane; 
 2. creşterea impactului de mediu produs de economie din ce în 
ce mai mare.  

 Problema resurselor finite, atât a materiilor prime, cât şi a 
energiei fosile accesibile, problema poluării de diferite tipuri, a 
schimbărilor climatice, a declinului biodiversităţii globale, a deşertificării, 
a scăderii suprafeţelor acoperite de pădure, ş.a.m.d., toate sunt 
chestiuni fundamentale în dezbaterea privind viitorul civilizaţiei noastre. 

 
2. Energia solară 

 
 Deşi celelalte surse de energie sunt epuizabile, soarele este o 

sursă de energie inepuizabilă, dacă privim lucrurile din perspectiva 
duratei de viaţă a unui om. Soarele produce energie timp de 
aproximativ 5 miliarde de ani 
(după estimările specialiştilor) şi 
va continua să o facă la fel pentru 
încă 5 miliarde. 

 Noţiunea de "energie 
solară" se referă la energia care 
este produsă direct prin transferul 
energiei luminoase radiate de 
Soare. Aceasta poate fi folosită 
ca să genereze energia electrică 
şi termică necesară pentru diferite 
utilităţi.  Are un potenţial energetic 
uriaş, astfel încât dacă s-ar 
acoperi a mia parte din suprafaţa 
Terrei cu captatori având un 
randament de 5 %, s-ar obţine aproximativ 60 miliarde de kWh într-o 
singura oră.  
  Soarele furnizează Terrei o cantitate de energie superioară 
celei pe care întreg globul o consumă în timp de un an. În condiţiile 
expunerii directe, în atmosferă Pământului ajung 1000 W/m2, faţă de 
1.350 W/m2 în stratosferă. Într-un singur an pe întreg mapamondul 
ajung 170 miliarde MWh, adică de 20.000 de ori energia necesară 
întregii populaţii a globului. Este important de ştiut că energia solară 
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care ajunge pe Terra într-o singura zi, aproximativ 0,5 miliarde MWh, 
poate acoperi nevoile globale de energie pe o perioada de 180 de ani. 

 În intervalul în care sunt expuse radiaţiilor solare, instalaţiile 
solare produc energie electrică şi în acelaşi timp o înmagazinează în 
sistemele de baterii pentru a fi folosită când potenţialul de captare este 
scăzut. Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: fotovoltaice şi termice Cele 
fotovoltaice produc energie electrică gratis. Cele termice ajută la 
economisirea gazului în proporţie de 75 % pe an.   
  Panourile solare fotovoltaice şi panourile solare termice 
funcţionează chiar şi atunci când cerul este înnorat. De asemenea sunt 
robuste, rezistente la radiaţii şi intemperii, la umiditate, la atingeri cu 
componente conducătoare de electricitate. Sistemele solare nu 
consumă nici un fel de combustibili fosili; sunt uşor de poziţionat şi 
instalat; sunt ieftine în exploatare, nu prezintă pericol de foc, de 
explozie etc; total nepoluante, nu emit noxe, nu produc reziduuri.  

      
 3. Studiul efectului fotoelectric extern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1  Sursa: http://perso.orange.fr/gilbert.gastebois/java/photo/photo.htm 

Applet Java pentru studiul efectului fotoelectric extern 
 
 4. Realizarea încărcătorului ecologic 
 

 Scopul acestui proiect îl reprezintă crearea premiselor în 
educarea şi autoeducarea tânărului pe direcţia inovativ-creativă, în 
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h t tp: / /w w w en s .u qa c .c a /c him ie /Ph y s i qu e _a tom /C h ap _ htm /C H A P_ 4 .htm l

R ez u l t at ele  ex p e r im en ta le  p e n t ru  ca r a ct er is tici le  I -U  în  f u n c tie d e f lu xu l 
lu m in o s (f ig .  2 ),  fr e cv e n ta  ra d ia tie i ( fig .  3 )  s i  d ep e n d e n t a e n e r g ie i  cin e tic e 
m a x im e  d e  fr e cv e n ta  ra d ia tie i  lu m in o as e  (fig .  4 ): 

F i g .  1 F i g .  2

F i g .  3 F ig . 4

studiului diferitelor problematici ştiinţifice şi tehnice, precum şi 
evidenţierea rolului fizicii aplicate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2   Caracteristica curent - tensiune 
 

  O altă dimensiune a acestui proiect o reprezintă educaţia 
ecologică a tinerilor implicaţi în conştientizarea acestora asupra 
importanţei dezvoltării „energiei verzi”. Prin educaţia ecologică se 
contribuie la o înţelegere mai profundă a conexiunii dintre acţiunile 
noastre (individuale sau de grup, la nivel social), şi schimbările mediului 
nostru de viaţă (actual şi în viitor). La sfârşitul proiectului elevii 
realizează împreună cu profesorii implicaţi un produs: „încărcător 
ecologic pentru acumulatori” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3   Desene de execuţie al încărcătorului solar realizate în AutoCad 
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Fig. 4   Încărcătorul solar ecologic 

 
 5. Concluzii 
 

  ■ Proiectul are un conţinut transdisciplinar deoarece prin 
realizarea acestuia se ating competenţele specifice ale mai multor arii 
curriculare: 
 

 Limba şi literatura română;  
 Fizică; 
 Educaţie tehnologică;  
 Tehnologia informațiilor şi comunicării; 
 Instruire practică. 

 
  ■ Proiectul oferă elevilor posibilitatea de a se exprima pe ei 
înşişi, de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor sunt 
cele mai evidente.  
  ■ Totodată elevul este situat în miezul acţiunii, rezervându-i-se 
un rol activ şi principal (să imagineze, să investigheze, să creeze, să ia 
decizii, să-şi asume responsabilităţi şi, implicit, pe măsură ce câştigă 
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experienţă, să devină mai stăpân pe puterile lui şi mai încrezător în 
forţele proprii).  
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