ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην
θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο
πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη αλεκόκπινη κε πηεξύγηα πνπ πεξηζηξέθνληαη από
ηνλ άλεκν. Απηέο νη πεξηζηξνθέο θηλνύλ γελλήηξηεο ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηνπο
αλεκόκπινπο, νη νπνίεο παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα.
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Ιαλνπάξηνο

A.

Ταρύηεηα ηνπ αλέκνπ

Οη παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο δείρλνπλ ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζε
ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κέξε, θαηά ηε δηάξθεηα ελόο έηνπο. Πνηα από ηηο γξαθηθέο
παξαζηάζεηο δείρλεη ην πην θαηάιιειν κέξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε γελλήηξηαο
αηνιηθήο ελέξγεηαο;
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Δρώτηση 2
Όζν πην δπλαηόο είλαη ν άλεκνο, ηόζν γξεγνξόηεξα γπξίδνπλ ηα πηεξύγηα θαη ηόζν
πεξηζζόηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη. Παξόια απηά, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο,
δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα. ελέξγεηα. Παξαθάησ βιέπεηε ηέζζεξηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αηνιηθή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.


Τα πηεξύγηα ζα αξρίζνπλ λα γπξίδνπλ, όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ γίλεη
V1.



Η ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη κέγηζηε ζην (W),όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ
είλαη V2.



Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, ε πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ δε ζα απμεζεί, όηαλ
ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ γίλεη κεγαιύηεξε από V2.



Τα πηεξύγηα ζα ζηακαηήζνπλ λα πεξηζηξέθνληαη, όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ
αλέκνπ γίλεη V3.

Πνηα από ηηο παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηε ζρέζε
αλάκεζα ζηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θάησ
από απηέο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο;
B.
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Δρώτηση 3
Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πςόκεηξν, ηόζν
αλεκνγελλήηξηεο κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα αλέκνπ.

πην

αξγά

πεξηζηξέθνληαη

νη

Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο εμεγεί θαιύηεξα ηελ πην αξγή πεξηζηξνθή ησλ
αλεκνγελλεηξηώλ ζε ςειόηεξα κέξε, κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα αλέκνπ;
A

Η ππθλόηεηα ηνπ αέξα κεηώλεηαη, όζν απμάλεηαη ην πςόκεηξν.

B

Η ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη, όζν απμάλεηαη ην πςόκεηξν.

Γ

Η βαξύηεηα κεηώλεηαη, όζν απμάλεηαη ην πςόκεηξν.

Γ

Βξέρεη ζπρλόηεξα, όζν απμάλεηαη ην πςόκεηξν.

Δρώτηση 4
Να πεξηγξάςεηο έλα ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα θαη έλα ζπγθεθξηκέλν κεηνλέθηεκα
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αλέκνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε
ζύγθξηζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νξπθηώλ θαπζίκσλ, όπσο ην θάξβνπλν θαη ην
πεηξέιαην.

Έλα πιενλέθηεκα .....................................................................................................
.................................................................................................................................
Έλα κεηνλέθηεκα ......................................................................................................
.................................................................................................................................

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 252- 253),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα).
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ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Γ
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
B
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
A. Η ππθλόηεηα ηνπ αέξα κεηώλεηαη, όζν απμάλεηαη ην
πςόκεηξν.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 4
Αποδεκηή απάνηηζη
Αλαθέξνληαη έλα πιενλέθηεκα θαη έλα κεηνλέθηεκα.
[Πιενλέθηεκα]
 Δελ απνβάιιεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2).
 Δελ θαηαλαιώλνληαη νξπθηά θαύζηκα.
 Ο άλεκνο ωο πεγή ελέξγεηαο δε ζα εμαληιεζεί.
 Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο αηνιηθήο γελλήηξηαο, ην θόζηνο
παξαγωγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη θηελό.
 Δελ ζα απνβάιινληαη απόβιεηα θαη/ή ηνμηθέο νπζίεο.
 Χξεζηκνπνηνύκε ηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο ή θαζαξή ελέξγεηα.
 Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζα θξαηήζεη γηα κεγάιν δηάζηεκα.
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[Μεηνλέθηεκα]

 Η παξαγωγή δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πάληνηε κε ηε δήηεζε.
(Επεηδή δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ.)
 Οη θαιέο ηνπνζεζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηωλ αλεκνγελλεηξηώλ είλαη
πεξηνξηζκέλεο.
 Ο αλεκόκπινο ζα κπνξνύζε λα θαηαζηξαθεί από ηνλ πνιύ δπλαηό
άλεκν.
 Η πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ θάζε
αλεκνγελλήηξηα είλαη ζρεηηθά κηθξή.
 Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ερνξύπαλζε.
 Μεξηθέο θνξέο ζθνηώλνληαη πνπιηά πνπ πέθηνπλ πάλω ζηα
πεξηζηξεθόκελα πηεξύγηα.
 Αιιάδεη ην θπζηθό ηνπίν.
 Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ζηνηρίδνπλ αθξηβά.

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
Αλαθέξεηαη είηε έλα ζσζηό πιενλέθηεκα είηε έλα ζσζηό
κεηνλέθηεκα (όπσο παξνπζηάδνληαη ζηα παξαδείγκαηα ηεο
ζσζηήο απάληεζεο), αιιά όρη θαη ηα δύν.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Γελ αλαθέξεηαη ζσζηό πιενλέθηεκα ή ζσζηό κεηνλέθηεκα
(όπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ).

Σεκείωζε 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 290- 291),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σεκείωζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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