
Ηλιακή Ενέργεια

Άλλοι τρόποι χρήσης του νερού
στις μελλοντικές πόλεις μελετώνται,
κυρίως χρησιμοποιώντας τη φυσική του 
ποταμού
τρέχουσες και ωκεάνιες ενέργειες οι οποίες
περιλαμβάνουν υποβρύχια ενέργεια που 
παράγεται
από τα ρεύματα των ωκεανών και τη θερμική 
ενέργεια από τις θάλασσες.

Αιολική Ενέργεια

Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Βιομάζα και βιοενέργεια

Η ενέργεια της βιομάζας είναι η ενέργεια που παράγεται ή παράγεται 
από ζωντανούς ή κάποτε ζωντανούς οργανισμούς, όπως τα φυτά και τα 
ζώα.
Η βιοενέργεια είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που παράγεται 
από βιομάζα
Οι τεχνολογίες Biopower μετατρέπουν τα ανανεώσιμα καύσιμα βιομάζας 
σε θερμότητα και ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας διαδικασίες όπως αυτές 
που χρησιμοποιούνται με ορυκτά καύσιμα.
Η βιομάζα είναι ένας τύπος ανανεώσιμων πόρων που μπορούν να 
μετατραπούν σε υγρά καύσιμα - γνωστά ως βιοκαύσιμα  για μεταφορές

Μια Πόλη Στον Άρη

Εάν συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε μη ανανεώσιμους πόρους για να παράγουμε ενέργεια καθώς και για να 
καταστρέψουμε τους φυσικούς βιότοπους για να ικανοποιήσουμε την απληστία μας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή 
παρά να μετακινηθούμε σε έναν άλλο πλανήτη. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό θα μπορούσαμε να παρέχουμε την 

ενέργειά μας με πυρηνική ενέργεια με βάση Τη θεωρία του Frank Shu και θα μπορούσαμε επίσης να 
χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως όλες οι αβαθείς.

Ο Ήλιος εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η 
ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σε πολλές άλλες 
εφαρμογές.

Μπορούμε να χωρίσουμε την ηλιακή ενέργεια σε 
τρεις κατηγορίες εφαρμογών:

➢ Παθητικά ηλιακά συστήματα
➢ Ενεργειακά ηλιακά συστήματα
➢ Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα         

Η αιολική ενέργεια είναι η χρήση του ανέμου 

για να παρέχει τη μηχανική ενέργεια μέσω 

των ανεμογεννητριών για να μετατρέψει τις 

ηλεκτρικές γεννήτριες και παραδοσιακά να 

κάνει άλλες εργασίες, όπως το άλεσμα ή η 

άντληση νερού.

Θα δούμε πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες στο μέλλον εξαιτίας 

της τεχνολογίας της ανοικτής θάλασσας που αυξάνεται ραγδαία και 

το δυναμικό παραγωγής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα μπορεί 

να είναι πολύ μεγαλύτερο από ό, τι στην ξηρά.

• Ένα υδροηλεκτρικό φράγμα συλλαμβάνει ενέργεια από την κίνηση ενός 
ποταμού.

• Η ενέργεια κυμάτων καταγράφει την ενέργεια από τα κύματα στην 
επιφάνεια του ωκεανού με τη χρήση ειδικού σημαντήρα ή άλλης 
πλωτής συσκευής.

• Η παλιρροιακή δύναμη μετατρέπει τη φυσική άνοδο και πτώση των 
παλιρροιών στην ηλεκτρική ενέργεια.


