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ÖÅ2: ÐÇÃÅÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

Áðü ðïý ðñïÝñ÷åôáé ç åíÝñãåéá ðïõ öôÜíåé óôç Ãç;

ÐáñáôÞñçóå ôéò ðáñáêÜôù åéêüíåò êáé óõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôéò

äéÜöïñåò ðçãÝò åíÝñãåéáò. Ðþò ÷ñçóéìïðïéïýìå ôçí åíÝñãåéá ôçò êÜèå ðçãÞò;

¹ëéïò

Ôñüöéìá

ÃáéÜíèñáêáò

ÐåôñÝëáéï

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Ο Ήλιος ακτινοβολεί φως και θερμότητα. Με την ενέργειατου ήλιου λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς καιοι ηλιακοί θερμοσίφωνες.

theo
Γραφομηχανή
Από τα τρόφιμα, παίρνουμε την απαραίτητη ενέργειαγια τις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μας.

theo
Γραφομηχανή
Χρησιμοποιούμε το γαιάνθρακα ως καύσιμο σταθερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, και γενικότεραστη θέρμανση.

theo
Γραφομηχανή
Χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο, για να θερμάνουμε τασπίτια μας, στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ,για την κίνηση των πλοίων και των αυτοκινήτων.

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες
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ÂéïìÜæá

Öõóéêü áÝñéï

¢íåìïò

Íåñü

Ãåùèåñìßá

Ó÷Üóç ðõñÞíùí 

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Η βιομάζα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και το μαγεί-ρεμα σε αγροτικούς οικισμούς καθώς και για θέρμανση θερμοκηπίων και ελαιουργείων.

theo
Γραφομηχανή
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε πολλάεργοστάσια, αντί για πετρέλαιο, σε μεταφορικά μέσα( λεωφορεία ) και για τη θέρμανση.

theo
Γραφομηχανή
Την κινητική ενέργεια του αέρα τη χρησιμοποιούμε μετα-τρέποντάς την σε ηλεκτρική με τις ανεμογεννήτριες.

theo
Γραφομηχανή
Χρησιμοποιούμε την ενέργεια του νερού, που πέφτει από ψηλά ορμητικά, για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ.

theo
Γραφομηχανή
Η γεωθερμία χρησιμοποιείται για θέρμανση και για τηλειτουργία πολλών εργοστασίων.

theo
Γραφομηχανή
Χρησιμοποιούμε τη θερμότητα που απελευθερώνεται απότη σχάση των πυρήνων μετατρέποντάς την σε ηλεκτρικήενέργεια, στα πυρηνικά εργοστάσια.



ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Óôçí åéêüíá âëÝðåéò äéÜöïñåò äñáóôçñéüôçôåò, ãéá ôéò ïðïßåò ÷ñåéáæüìáóôå åíÝñãåéá. Ðïéá ðçãÞ

åíÝñãåéáò ÷ñçóéìïðïéïýìå óå êÜèå ðåñßðôùóç;

2. Áðü ðïý ðáßñíïõí åíÝñãåéá, ãéá íá ëåéôïõñãÞóïõí ïé óõóêåõÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßò óôçí êáèçìåñéíÞ

óïõ æùÞ; Ìðïñåßò íá áíáöÝñåéò ìåñéêÜ ðáñáäåßãìáôá;

ÓõìðÝñáóìá

.
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atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Ο ήλιος, τα τρόφιμα, ο γαιάνθρακας, η βιομάζα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο,ο άνεμος, το νερό, η γεωθερμία και η σχάση των πυρήνων, αποτελούν πηγέςενέργειας.

theo
Γραφομηχανή
άνεμος                    γαιάνθρακες                  ήλιος                νερό που πέφτει                                                                                                 από ψηλά

theo
Γραφομηχανή
      άνεμος                     ήλιος                    τρόφιμα                     υγραέριο                                                                                                ( πετρέλαιο )

theo
Γραφομηχανή
Οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσιατης ΔΕΗ, που χρησιμοποιούν κυρίως γαιάνθρακα ή πετρέλαιο ως πηγή ενέργειαςή λειτουργούν με νερό που πέφτει από ψηλά. Τέτοιες συσκευές είναι : ο Η/Υ, η τηλεόραση, το CD, η ηλεκτρική κουζίνα, ο θερμοσίφωνας, το ψυγείο κ.ά.




