
Τα πολλά πρόσωπα 

της ενέργειας   



Γη 

Στην καρδιά του Ηλίου συμβαίνουν 
πυρηνικές αντιδράσεις. Η ενέργεια που 
δημιουργείται ακτινοβολείται προς όλες 
τις κατευθύνσεις στο Διάστημα. 

Ενέργεια στον Ήλιο… 



Υπολογίζεται ότι μόλις το ένα 
δισεκατομμυριοστό της ενέργειας που 
ακτινοβολεί ο Ήλιος στο Διάστημα φτάνει      
στη Γη.  

Ο Ήλιος, φωτοδότης και ζωοδότης… 



Ο Ήλιος, φωτοδότης και ζωοδότης… 

Η ηλιακή ακτινοβολία  φωτίζει τη Γη και 
καθώς η Γη περιστρέφεται, κάθε σημείο 
της επιφανείας της περνά διαδοχικά από  
τη σκιά στο φως του Ηλίου…  



Η ηλιακή ενέργεια… 

Αν και το 1/3 της ηλιακής ακτινοβολίας 
ανακλάται από τα σύννεφα και από τους 
ωκεανούς, εντούτοις, η ηλιακή ενέργεια… 

 

προσπίπτουσα  
ακτινοβολία 

ανακλώμενη  
ακτινοβολία 



Θερμαίνει το έδαφος, ώστε η 
θερμοκρασία του να παραμένει 

σταθερή… 

Η ηλιακή ενέργεια… 

 

14,4oC 



Εξατμίζει το νερό… 

Η ηλιακή ενέργεια… 

 

υδρατμοί 

υδρατμοί 



Η ηλιακή ενέργεια… 

Δημιουργεί τα σύννεφα και τη βροχή. 

 



Η ηλιακή ενέργεια… 

Δημιουργεί τον κύκλο του νερού. 

 

σύννεφα 

βροχή 

ωκεανός 

χιόνι 

τρεχούμενα νερά 

υπόγεια νερά 

εξάτμιση 

εξάτμιση 



ανεμογεννήτριες 
τεχνητή λίμνη 

Η ηλιακή ενέργεια… 

Θερμαίνει τον αέρα, εμφανίζεται ως 
ενέργεια κίνησης και δημιουργεί τους 

ανέμους και τα κύματα… 

 



Η ηλιακή ενέργεια… 

Εμφανίζεται ως χημική ενέργεια αποθηκευμένη 
στις τροφές, στο ξύλο, στα ορυκτά καύσιμα. 

 

ανθρακωρυχείο 
εξέδρα  
άντλησης  
πετρελαίου 



 

○ στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, 

○ στους ηλιακούς φούρνους, 

Η φωτεινή ενέργεια… 

κάτοπτρο 

δεξαμενή 
νερού 

φωταβολταϊκό 
στοιχείο 

ηλιακός θερμοσίφωνας 

για τη 

θέρμανση 

του νερού… 

για την 

παραγωγή 

ηλεκτρικού 

ρεύματος… 

για τη θέρμανση 

νερού και την 

παραγωγή 

ηλεκτρικού 

ρεύματος… 

○ από τα φυτά… 

    Χρησιμοποιείται απευθείας: 
 ○ στα φωτοβολταϊκά, 



Τα πράσινα φυτά καταναλώνονται 
από τα ζώα και από τους ανθρώπους… 

Η τροφοενέργεια  

τροφοενέργεια 



…και 
αποθηκεύονται 
στον οργανισμό 
τους με τη 
μορφή 
υδατανθράκων, 
πρωτεϊνών και 
λιπών.   

Η τροφοενέργεια  

Ψωμί-δημητριακά: 
υδατάνθρακες, 

πρωτεΐνες, βιταμίνες 
(Β1, Β2, Ε, Α), 

ανόργανα συστατικά 

Γαλακτοκομικά: 
πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες, λίπη, 
βιταμίνες (Α, D, Β), 
ανόργανα συστατικά 

Κρέας: 
πρωτεΐνες, λίπη, 

βιταμίνες (ομάδα Β),  
ανόργανα 
συστατικά 

Χορταρικά -φρούτα: 
υδατάνθρακες,  

βιταμίνες (Α, C), 
ανόργανα συστατικά 

τροφοενέργεια 

τροφοενέργεια 



Τα λίπη, οι υδατάνθρακες και 
οι πρωτεΐνες είναι σπουδαία 
βιολογικά καύσιμα. Καθώς 
μεταβολίζονται στον 
οργανισμό, η τροφοενέργεια 
μετατρέπεται σε θερμότητα, 
σε ενέργεια κίνησης και σε 
ηλεκτρική ενέργεια για τη 
διαβίβαση σημάτων από το 
νευρικό σύστημα. 

Μετατροπές τροφοενέργειας   



άντληση  
πετρελαίου 

εξόρυξη  
άνθρακα 

Η χημική ενέργεια…   

Ένα άλλο μέρος 
της ηλιακής 

ενέργειας 

αποταμιεύεται  
με τη μορφή 

χημικής 
ενέργειας στο 
ξύλο και στα 

ορυκτά καύσιμα 
στο υπέδαφος… φωτοσύνθεση 

ορυκτά καύσιμα 



Η χημική ενέργεια…   

…με τη μορφή πετρελαίου, φυσικού αερίου    
και άνθρακα. 

ανθρακωρυχείο 
κοίτασμα πετρελαίου 

άντληση 
πετρελαίου 

διυλιστήριο 
πετρελαίου 

άνθρακας 

εξόρυξη  
άνθρακα 

πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη, λιπαντικά 

αργό  
πετρέλαιο 



Με την καύση  των ορυκτών καυσίμων η χημική 
ενέργεια μετατρέπεται σε ενέργεια κίνησης και      
σε θερμότητα στις ατμομηχανές, στους 

βενζινοκινητήρες και στις πετρελαιομηχανές…  

Μετατροπές χημικής ενέργειας   



…και κινεί τις μηχανές και τα 
μηχανήματα στα εργοστάσια,                                   

τους κινητήρες στα αυτοκίνητα, στα 
πλοία, στα τρένα, στα αεροπλάνα,      

θερμαίνει το περιβάλλον.  

Μετατροπές χημικής ενέργειας   



     τρόφιμα 

ορυκτά 
καύσιμα 

χημική 
ενέργεια 

θερμότητα 

μηχανική 
ενέργεια 

ηλεκτρική 
ενέργεια 

τρόφιμα, καύσιμα 
εκρηκτικά 

τρόφιμα 
καύσιμα 

ζωικά κύτταρα 
μπαταρίες   

θερμότητα 

θερμότητα 

Με άλλα λόγια… 

Μετατροπές χημικής ενέργειας   



Η χημική ενέργεια των ορυκτών καυσίμων 
κινεί τις ηλεκτρογεννήτριες στους θερμικούς 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής … 
 

Θερμοηλεκτρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Πτολεμαῒδας. 

Ηλεκτρική ενέργεια από 
ορυκτά καύσιμα   



Ηλεκτρική ενέργεια από υδατόπτωση   

τεχνητή 
λίμνη 

ροή νερού 

υδροστρόβιλος 

ηλεκτρογεννήτρια 

Ένας υδροηλεκτρικός σταθμός χρησιμοποιεί τη 
δυναμική ενέργεια του νερού της τεχνητής λίμνης 
(υδροδυναμική ενέργεια), για να τη μετατρέψει σε 
ηλεκτρική ενέργεια. 

 Στην τεχνητή 

λίμνη το νερό έχει 
μόνο δυναμική 
ενέργεια.   

 Στη βάση του 

αγωγού το νερό έχει 
μόνο κινητική 
ενέργεια…   

Στην ηλεκτρογεννήτρια 

η (αρχική) δυναμική 
ενέργεια του νερού έχει 
μετατραπεί σε ηλεκτρική 
ενέργεια.   

 …και κινεί τον 

υδροστρόβιλο που 
περιστρέφει την 
ηλεκτρογεννήτρια.  

 



Η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται 
απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια στους 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς από τις 
φωτοβολταϊκές γεννήτριες. 

Ηλεκτρική ενέργεια από τον Ήλιο…   

φωτοβολταϊκός σταθμός 

φωταβολταϊκή γεννήτρια φωταβολταϊκή γεννήτρια 

Mariner 5 



αιολικό πάρκο 

ανεμογεννήτρια 

Η ενέργεια κίνησης του ανέμου ή αιολική 
ενέργεια, μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια 

χάρη στις ανεμογεννήτριες. Πολλές μαζί 
συγκροτούν ένα αιολικό πάρκο. 

Ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο…   

φτερωτή 
ηλεκτρογεννήτρια 

κιβώτιο 
μετάδοσης 
κίνησης 

άξονας 

πύργος στήριξης 
ανεμογεννήτριας 

σύστημα 
προσανατολισμού 

Ο άξονας της ανεμογεννήτριας βρίσκεται πάντα παράλληλα προς την 
κατεύθυνση του ανέμου χάρη στο σύστημα προσανατολισμού. 
 

 



Βιομάζα είναι το σύνολο της ζωικής και φυτικής 
προέλευσης ύλης (δάση, φυτείες, υποπροϊόντα 
γεωργίας και κτηνοτροφίας κλπ.) αλλά και το 
βιολογικής προέλευσης μέρος των σκουπιδιών.  

Ενέργεια από βιομάζα…   



Ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα…   

 χωματερή 

βιοαέριο 

είσοδος 
αέρα 

ηλεκτρογεννήτρια 

αεροστρόβιλος 

έξοδος 
καυσαερίων 

Η βιομάζα, με κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να  
μετατραπεί σε καύσιμο αέριο (βιοαέριο). Με την 
καύση του βιοαερίου παράγεται ηλεκτρική 
ενέργεια. Το 12% της παγκόσμιας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως πηγή τη βιομάζα.  

Προσομοίωση λειτουργίας σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με βιοαέριο. 



Γεωθερμική ενέργεια…   

Η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το 
εσωτερικό της γης και εμφανίζεται με τη 
μορφή θερμού νερού ή ατμού, ονομάζεται 
γεωθερμική ενέργεια.  

γεωθερμικό πεδίο θερμοπίδακας 



θερμοκήπιο 
θερμαινόμενο 
με γεωθερμικό 
ρευστό 

Τη γεωθερμική ενέργεια 
μπορούμε να την 
εκμεταλλευτούμε για τη 
θέρμανση κτηρίων, θερμοκηπίων 
ή για την κίνηση των 
ατμοστροβίλων ενός 
εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής.  
 

Ηλεκτρική ενέργεια από γεωθερμία…   



νετρόνιο που  

προσπέφτει 

ουράνιο-235 

βάριο-141 

κρυπτό-92 

3 νετρόνια 

σχάση πυρήνα 

ουρανίου-236 

Κατά την πυρηνική σχάση εκλύονται τεράστια ποσά 
ενέργειας. Έτσι, όταν ένας πυρήνας ουρανίου-235 (U) 
βομβαρδίζεται με ένα νετρόνιο (n), διασπάται σε έναν 
πυρήνα βαρίου (Ba), έναν πυρήνα κρυπτού (Kr),  
τρία νετρόνια και ενέργεια. 

Πυρηνική σχάση και πυρηνική ενέργεια 

νετρόνιο που  

προσπέφτει 

ουράνιο-235 

βάριο-141 

κρυπτό-92 

3 νετρόνια 

σχάση πυρήνα 

ουρανίου-236 

 



πυρηνικός 
αντιδραστήρας 

βραστήρας 

ατμός ατμοστρόβιλος 
ηλεκτρογεννήτρια 

συμπυκνωτής 

Η πυρηνική ενέργεια, που προκύπτει από τη σχάση 
του πυρηνικού καυσίμου στον αντιδραστήρα, βράζει 
το νερό στο βραστήρα. Ο μη ραδιενεργός ατμός που 
παράγεται κινεί τον ατμοστρόβιλο, που με τη σειρά 
του περιστρέφει την ηλεκτρογεννήτρια.   

Ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνική σχάση   

Προσομοίωση λειτουργίας πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. 



Η ηλεκτρική ενέργεια, με όποιο τρόπο και αν 
παράγεται, μεταφέρεται στο σπίτι μας και 

μετατρέπεται σε φως, σε θερμότητα, σε κινητική 
ενέργεια, σε ηλεκτροχημική ενέργεια…  

σταθμός  
παραγωγής 
ΔΕΗ 

γραμμές μεταφοράς 
ρεύματος 

καταναλωτές 

Η ηλεκτρική ενέργεια σπίτι μας …   



Μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης 
 για τα έτη 1950-2000 
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Πηγή: Goddard Institute for Space Studies 

 

θερμότερη περίοδος 

ψυχρότερη περίοδος 



Στη μηλιά, με τη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης, μέρος της ηλιακής 
ενέργειας μετατρέπεται σε χημική 
ενέργεια στο μήλο. Τρώγοντας το μήλο η 
χημική του ενέργεια αποταμιεύεται στο 
σώμα. Με την αναπνοή ένα μέρος της 
χημικής ενέργειας του μήλου 
αποβάλλεται ως θερμότητα. Το υπόλοιπο 
αποταμιεύεται ως χημική ενέργεια 
(τροφοενέργεια) στους μυς. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την κίνηση των μυών, τις 
νευρικές ώσεις και τη μεταφορά 
θερμότητας στο λιγότερο θερμό 
περιβάλλον. Κατά τις μετατροπές αυτές 
δεν παρατηρείται δημιουργία ή 
«κατανάλωση» ενέργειας. 

χημική 
ενέργεια 

αποβολή 
θερμότητας 

αποβολή 
θερμότητας 

κινητική 
ενέργεια 

αποβολή 
θερμότητας 

χημική 
ενέργεια  
(τροφο-
ενέργεια) 

ηλεκτρική 
ενέργεια 

Ενεργειακή αλυσίδα   
 



Για εκατομμύρια χρόνια το ξύλο των δένδρων 
χρησιμοποιήθηκε (και χρησιμοποιείται) από τον άνθρωπο 

ως καύσιμο για θέρμανση και μαγείρεμα… 

Το ξύλο ως καύσιμο…   



Πετρέλαιο και φυσικό αέριο    

Θύλακες  πετρελαίου και φυσικού αερίου 
συνήθως εγκλωβίζονται μεταξύ  μη 

πορωδών πετρωμάτων.  

ασβεστόλιθος 

σχιστόλιθος 

σχιστόλιθος 

σχιστόλιθος 

άνθρακας 

φυσικό αέριο 
πετρέλαιο 

νερό και ψαμμίτης 

Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο 
διαμορφώθηκαν από τα λείψανα υδρόβιων 

μονοκύτταρων και πολυκύτταρων 
οργανισμών, που βυθίστηκαν στα βάθη 

των θαλασσών και θάφτηκαν από 
στρώματα της λάσπης από περίπου 500 
εκατομμύρια χρόνια πριν. Η πίεση από 

αυτά τα στρώματα και η θερμότητα του 
γήινου φλοιού άλλαξαν βαθμιαία τη νεκρή 

οργανική ύλη σε πετρέλαιο και σε     
φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο και το  
πετρέλαιο μπορούν να κινηθούν μέσω   
των πορωδών βράχων (ψαμμιτών), να 

εγκλωβιστούν μεταξύ σχιστολιθικών και 
ασβεστολιθικών πετρωμάτων ή μπορούν 

ακόμη και να έρθουν στην επιφάνεια. 



ατμολέβητας 

 ατμοσύρτης 

έμβολο 

έξοδος ατμού 

βαλβίδα 

ασφαλείας 

είσοδος ατμού 

διωστήρας 

  καπνοδόχος 

 κύλινδρος 

καυστήρας 

Διάγραμμα  ατμομηχανής σιδηροδρόμου. 

Ατμομηχανή  σιδηρόδρομου 



Κατά την καύση του 

πετρελαίου στον 

κινητήρα της 

πετρελαιομηχανής,  η  

 ενέργεια των θερμών 

καυσαερίων κινεί το 

έμβολο μέσα στον 

κύλινδρο (και ταυτόχρονα 

θερμαίνει τα εξαρτήματα 

του κινητήρα).        

 Η κίνηση του εμβόλου 

κινεί τους τροχούς του 

οχήματος.  

Η πετρελαιομηχανή 

εισαγωγή  

μίγματος  

πετρελαίου- αέρα 

στρόφαλος 
διωστήρας 

εξαγωγή  

καυσαερίων 

βαλβίδα εξαγωγής 

βαλβίδα  

εισαγωγής 

κύλινδρος έμβολο 

Προσομοίωση λειτουργίας 
πετρελαιομηχανής. 



 Η ενέργεια μετριέται και…πωλείται! 

Στο λογαριασμό της ΔΕΗ φαίνεται πόση ηλεκτρική ενέργεια 

αγοράζουμε σε κιλοβατώρες (ΩΧΒ ή kWh) σε ορισμένη χρονική 

περίοδο. 

 

 



Μπαταρία λεμονιού… 

LED 

_ + + + + _ _ _ 

φωτοδίοδος (LED) 

_ + 

+ _ 

καρφί ή έλασμα 
ψευδαργύρου χάλκινο νόμισμα  

ή έλασμα χαλκού 

Υλικά: 4 ζουμερά λεμόνια,           
4 γαλβανισμένα καρφιά ή           
4 ελάσματα ψευδαργύρου,          
4 νομίσματα των 2 λεπτών € ή    
4 ελάσματα χαλκού, ένα LED,     5 
καλώδια με κροκοδειλάκια 

λεμόνι 

Η χημική αντίδραση του χυμού του 
λεμονιού με το ψευδάργυρο έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ηλεκτρικής τάσης (περίπου 0,9 V).  
Αν συνδεθούν κατάλληλα 4 
μπαταρίες λεμονιού, δημιουργείται 
τάση περίπου 3,5 V, αρκετή για να 
φωτοβολήσει αμυδρά το LED που 
είναι συνδεδεμένο στις άκρες της 
συστοιχίας.  


