
Η ενέργεια κύματος είναι η μεταφορά και η σύλληψη 
ενέργειας από κύματα επιφανειακών ωκεανών. Η 

ενέργεια που συλλέγεται στη συνέχεια χρησιμοποιείται 
για όλα τα διαφορετικά είδη χρήσιμων εργασιών, 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, της αφαλάτωσης του νερού και της άντλησης 
νερού. Η ενέργεια των κυμάτων είναι επίσης ένας τύπος 

ανανεώσιμης ενέργειας και είναι η μεγαλύτερη 
εκτιμώμενη παγκόσμια μορφή πόρων της ενέργειας των 

ωκεανών.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ενέργεια που βασίζεται στην
εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας των ποταμών και στη
μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω τουρμπίνας και
γεννήτριας.
Αυτή η ενέργεια διαχέεται στη φύση από τις ράβδους και τα
ρεύματα καθώς ρέει νερό στα ρέματα, τα ρέματα και τα ποτάμια
μέχρι να φτάσει στη θάλασσα. Όσο υψηλότερη είναι η ποσότητα
αποθηκευμένου νερού και όσο υψηλότερη είναι, τόσο
περισσότερη ενέργεια περιέχει.
Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια σχεδόν ατέρμονη πηγή
ενέργειας, βασισμένη στην εκμετάλλευση ποταμών και τεχνητών
ή φυσικών φραγμάτων.
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Η παλιρροϊκή ενέργεια είναι η ενέργεια που
μετατρέπεται από την άνοδο και την πτώση
των παλιρροιών στη θάλασσα σε ηλεκτρική
ενέργεια. Είναι ένας από τους πιο χρήσιμους
και νέους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους
και είναι πιο προβλέψιμος από τον άνεμο και
τον ήλιο. Δυστυχώς, αυτή η ισχύς δεν είναι
διαθέσιμη σε πολλές χώρες.

Τα προϊόντα παράγονται με τη χρήση
γεννητριών παλιρροϊκής ενέργειας. Αυτοί οι
υποβρύχιοι στρόβιλοι τοποθετούνται σε
περιοχές με μεγάλες παλιρροιακές κινήσεις
και συλλαμβάνουν την κινητική κίνηση της
εκτροπής και της αύξησης των παλίρροια των
ωκεανών για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Πλεονεκτήματα:
• Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση υδροηλεκτρικής 

ενέργειας για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας - το 
γεγονός ότι είναι ανανεώσιμη είναι μόνο μία από αυτές!

• Είναι στην πραγματικότητα μία από τις πιο ευέλικτες μορφές 
παραγωγής, είναι σε θέση να χτυπήσει τη μέγιστη 
χωρητικότητα σε λιγότερο από 2 λεπτά και να μπορεί να 
σταματήσει εξίσου γρήγορα.

Μειονεκτήματα:
• Υπάρχουν κάποιες μειονεκτήματα για την υδροηλεκτρική 

ενέργεια  το πιο προφανές είναι ότι πρέπει να διαθέτετε πολύ 
συγκεκριμένες συνθήκες και στοιχεία για να παράγετε 
ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας αυτό το είδος 
συστήματος.

Υδροενεργεία

Ενεργεία από κύματα

Ηλιακή ενεργεία
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Πλεονεκτήματα:
• Η ηλιακή ενέργεια είναι απαλλαγμένη από ρύπανση και δεν 

προκαλεί εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μετά την 
εγκατάσταση.

• Η χρήση ηλιακής ενέργειας μπορεί να έχει θετικές, έμμεσες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον όταν η ηλιακή ενέργεια 
αντικαθιστά ή μειώνει τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας που 
έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μειονεκτήματα:
• Η ηλιακή ενέργεια είναι δαπανηρή.
Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στην οροφή σας θα σας 
εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα, αλλά δεν είναι μια 
φτηνή αγορά εκ των προτέρων


