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Θερμοηλεκτρισμός ονομάζεται η
μετατροπή θερμότητας σε ηλεκτρισμό.

Η μετατροπή αυτή γίνεται από το θερμοστοιχείο, το οποίο καθώς θερμαίνεται
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Φέρει δύο σύρματα από διαφορετικά μέταλλα που
συνδέονται στα δύο άκρα τους. Έτσι όταν η μία σύνδεση διατηρείται ζεστή και η
άλλη ψυχρή, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας παρατηρείται
κίνηση ηλεκτρονίων προς τα σύρματα δημιουργώντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα. Η
ένταση του ρεύματος εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας που
παρουσιάζουν οι ακροδέκτες του.



Χρήση:
 Ως θερμόμετρο
 Σε εξειδικευμένες εφαρμογές ψύξης,

 Σε γεννήτριες παραγωγής ρεύματος
 Σε κλιματιστικά μικρών χώρων και θαλάμων

Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι
θερμοηλεκτρικές γεννήτριες παραγωγής ισχύος υπόσχονται σημαντικότατες

εφαρμογές όσον αφορά την μετατροπή της συνήθως χαμένης θερμικής ενέργειας
(π.χ. εξατμίσεις αυτοκινήτων) σε ηλεκτρική ενέργεια.

Φαινόμενο Seebeck-Peltier:
Το φαινόμενο Seebeck-Peltier: είναι η απευθείας μετατροπή διαφορών
θερμοκρασίας σε ηλεκτρική τάση. Το φαινόμενο αυτό είναι αντιστρέψιμο
κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν κάποια διαφορά θερμοκρασίας δημιούργησε

μια διαφορά δυναμικού τότε μια διαφορά δυναμικού μπορεί να
προκαλέσει διαφορά θερμοκρασίας.



Πλεονεκτήματα:
 Απαιτούν ελάχιστο χώρο έχοντας πολύ μικρό βάρος και όγκο.
 Έχουν μηδενική εκπομπή ρύπων.
 Δεν έχουν κινούμενα μέρη, επομένως απαιτείται ελάχιστη συντήρηση.
 Η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά τις 100.000 ώρες. (voyager, 1977)
 Δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες ή άλλα υλικά που χρειάζονται περιοδική

αναπλήρωση και έχουν περιβαλλοντολογικές συνέπειες.
 Μπορεί να επιτευχθεί πολύ ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας (με ακρίβεια 1 F)
 Η λειτουργία τους δεν εξαρτάται από την θέση και την κλίση που είναι

τοποθετημένα.
 Μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες κενού.
 Χρησιμοποιούν συνεχές ρεύμα χαμηλής τάσης.
 Η λειτουργία τους είναι εύκολα αντιστρέψιμη. Με αλλαγή της πολικότητας του

ρεύματος, μπορούν να λειτουργήσουν ως θερμαντήρες (heaters).

Μειονεκτήματα:
Τα κύρια μειονεκτήματα των θερμοηλεκτρικών υλικών έχουν να κάνουν με το μεγάλο

κόστος αυτών των διατάξεων και τη μικρή απόδοση που αυτές έχουν.



Αυτοκίνηση
Οι θερμοηλεκτρικές συσκευές μετατρέπουν σε ηλεκτρισμό
περίπου το 15% με 20% της θερμότητας που διαφεύγει στο
περιβάλλον και είναι σε θέση να παράγουν 600 έως 1000
Watt ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετατροπή αυτή εχει ανάγκη
κάποιο καύσιμο που θα του προσφέρει θερμότητα. Γι’αυτό
το λόγο την μόνη θέση που κατέχει στην αυτοκίνηση είναι η
βελτίωση απόδοσης του κινητήρα μέσω της εκμετάλλευσης
της θερμότητας των φρένων ή της εξάτμισης (την οποία
μετατρέπει σε ηλεκτρική).



Πυρηνική Ενέργεια : είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται σε
τεράστιες ποσότητες κατά την πυρηνική σκάση, δηλαδή τη διάσπαση
των πυρήνων ορισμένων ατόμων σε ελαφρότερους πυρήνες, ή κατά
την πυρηνική σύντηξη, δηλαδή την ένωση πυρήνων με το σχηματισμό
βαρύτερων. πυρηνική σύντηξη, δηλαδή την ένωση πυρήνων με το
σχηματισμό βαρύτερων.

Εκτός από την κύρια χρήση της ενέργειας αυτής για την
παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, η ενέργεια αυτή βρίσκει εφαρμογές και
στη ναυσιπλοΐα (πολεμικά πλοία, υποβρύχια, παγοθραυστικά)



Λόγοι για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας

•Η ονομαστική ισχύς αυξάνει σταθερά όσο νέες μονάδες εισέρχονται στο σύστημα.
Στο τέλος του 2002 υπήρχαν 440 πυρηνικοί σταθμοί με ισχύ πάνω από 355 GWe που
λειτουργούν σε 31 χώρες, με 30 πυρηνικούς αντιδραστήρες υπό κατασκευή.
Σήμερα οι περισσότεροι νέοι πυρηνικοί σταθμοί κτίζονται στην Ασία.

•Η διάρκεια ζωής (service life) έχει επεκταθεί.
Οι περισσότεροι πυρηνικοί σταθμοί αρχικά είχαν σχεδιαστεί για χρόνο
λειτουργίας από 30 μέχρι 40 χρόνια, αλλά μπορούν να λειτουργούν
περισσότερα χρόνια.

•Η διαθεσιμότητα και η φόρτιση (load factor) των μονάδων αυξάνονται,
έτσι ώστε περισσότερες kWh παράγονται από την εγκατεστημένη ισχύ.
Οι περισσότερες χώρες σήμερα έχουν φόρτιση 80% από 67% που ήταν
ο μέσος όρος παλαιότερα.













 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μαγνητική ενέργεια είναι η ενέργεια που περικλείεται
στο μαγνητικό πεδίο.

 ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ

Πολικότητα ονομάζεται ο προσανατολισμός βορείου-
νοτίου πόλου.

 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Μαγνητική διέγερση-μαγνήτιση ονομάζεται η
Δημιουργία μαγνητικού πεδίου.









Μοντέλο Παρατηρήσεις

Mazda 323GT Μέχρι και 30% λιγότερη
κατανάλωση καυσίμου και πιο
γλυκιά λειτουργία του κινητήρα

Peugeot 309 GTi Μέχρι και 40% λιγότερη
κατανάλωση καυσίμου

Μοντέλο Παρατηρήσεις
Fiat Punto Λίγο καλύτερη οικονομία καυσίμου
Jeep compass Πολύ καλύτερη οικονομία καυσίμου

Opel Corsa D 1.4 Από 13,95χλμ/lt σε 15,95 χλμ/lt

Scoda Fabia Από 7,6 lt ανα 100 χλμ σε 6,9 lt ανα 100
χλμ.
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