
A. L. de Lavoisier 



SOARE VÂNT 

APĂ 



http://www.grsites.com/archive/t

extures/ 
 

CLASIFICAREA ENERGIEI 
 

1.DUPA  SISTEMUL FIZIC CĂRUIA ÎI APARŢINE, POATE FI: 

•ENERGIA HIDRAULICA  provenita din  

 -ENERGIA POTENTIALA A CĂDERILOR DE APĂ ŞI  A  MAREELOR,  

-ENERGIA CINETICA A VALURILOR 

 

•ENERGIE NUCLEARA   -    DIN ENERGIA NUCLEELOR 

 

•ENERGIE CHIMICA – DATA DE POTENTIALUL ELECTRIC AL LEGATURII           

                                          DINTRE ATOMI 

 

•ENERGIE DE ZACAMANT – energia interna a gazelor  sub  

                    presiune acumulate deasupra zacamintelor de titei 

 

•ENERGIE DE DEFORMATIE ELASTICA – energie potentiala datorata 

atractiei dintre atomi 

 

•ENERGIE POTENTIALA – energia potentiala in camp gravitational 



 

2.DUPA SURSA DE PROVENIENTA, POATE FI: 
 

•STELARA     

•SOLARA 

•A COMBUSTIBILILOR FOSILI 

•HIDRAULICA 

•EOLIANA 

•GEOTERMALA 

•NUCLEARA 



 
3.DUPA MODUL DE MANIFESTARE, POATE FI: 

MECANICA 

ELECTRICA 
 

LUMINOASA 



 

4.DUPĂ TIPUL DE RESURSE, POATE FI: 

•NEREGENERABILA-care este energia obţinută  

 (convenţională) resurse  epuizabile, cum sunt  

   considerate combustibilii fosili  

   (cărbuni,petrol, etc.) şi cei nucleari; 

 

•REGENERABILA- prin care se înţelege energia obţinută de 

(neconvenţională) la soare, energie considerată  

   inepuizabilă, sub formă de energie 

   electrica (conversie directă),  

   termică (încălzire directă), hidraulică,       

   eoliană sau cea provenită din biomasa.  





Un sistem fizic, 

posedă energie  

mecanică  

dacă,în cursul unui proces 

este capabil să  

efectueze  

lucrul mecanic.  

 

 MARIME 

FIZICA DE 

 STARE 

 

Lucru mecanic 

Se efectuează un lucru  

mecanic atunci când o  

forţă acţionează asupra  

unui corp şi îşi deplasează 

 punctul de aplicaţie. 

SE MASOARA 

 IN JOULE 

 

CORP ENERGIA MECANICA 

 MARIME 

FIZICA DE 

 PROCES 

 



Energie 

mecanica 

Cinetica Potentiala 

Ec=1/2mv2 
Potentiala 

gravitationala 
Potentiala 

elastica 

Ep=mgh Ep=1/2kx2
 



2
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ENERGIA CINETICA 

Ec =     mv2 
2

1

Energie cinetica este egala cu 

semiprodusul dintre masa 

corpului si patratul vitezei 

acestuia. 



 

ENERGIA POTENTIALA GRAVITATIONALA 
 Un obiect poate inmagazina 
energie datorita pozitiei sale. 
 
 De exemplu: bila de la masina de 
demolat sau arcul cand este intins pentru 
a trage cu sageata. 
  
 Energia datorata pozitiei corpului 
se numeste energie potentiala. 
 

Ep=mgh Energia potentiala 

gravitationala 

depinde 

de masa corpului şi 

de înalţimea la care 

se află acesta. 
 Energia potentiala gravitationala este 

energia pe care o poseda un corp datorita 

pozitiei verticale sau inaltimii la care se afla. 

 Energia este inmagazinata ca rezultat 

al atractiei corpului de catre Pamant. 



 

ENERGIA POTENTIALA ELASTICA 

Exemple: arcul, resortul, pistolul de jucarie, coarda de 

bungee jumping, trambulina, coarda arcului cu sageti. 

Cantitatea de energie potentiala elastica este cu atat mai 

mare cu cat arcul sau resortul este mai intins, mai 

incordat sau comprimat. 

  

Este energia inmagazinata intr-un material elastic ca urmare a 

intinderii sau comprimarii sale. 

Resortul comprimat al unui 

pistol cu ventuze 

inmagazineaza energie 

potentiala elastica. Cand se 

apasa pe tragaci, forta aplicata 

resortului efectueaza lucru 

mecanic asupra ventuzei si o 

impinge afara.  

Ep=1/2kx2 



 

CONSERVAREA ENERGIEI MECANICE 

Intr-un camp conservativ de forte 

energia mecanica E = Ec+EP a unui 

sistem izolat este constanta, adica se 

conserva.(Legea conservarii energiei mecanice) 

hi 

hf 

V0=0 

Ec=0;  Ep=mghi 

Ec=mv2/2;  Ep=mghf 

Ec=mv2 /2;   Ep=0 

href=0 

G=mg 

Skater-ul din imagine poseda 

atat energie cinetica cat si 

potentiala, suma lor fiind 

energia mecanica. 

O lectie interactiva puteti urmarii la urmatoarea adresa: 

http://www.didactic.ro/lectii-fizica-4-conservarea-energiei-mecanice-p77129-t0 
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  De la mori de vânt la turbine eoliene 

 De la mori de apă la centrale hidraulice  



        Vantul este, ca si Soarele, o 

sursa de energie nepoluanta. 

        Inca din vechime, puterea 

vantului a fost folosita de om 

pentru a propulsa corabii, a 

macina grau sau chiar a pompa 

apa.  

         O instalatie special 

amenajata pentru macinarea 

cerealelor se numeste moara. 

 

Moara poate fi: 

• de vant  

•de apa  

• cu abur. 

 



        Daca energia cinetica a vantului este convertita in 

energie mecanica de rotatie, energia astfel obtinuta fiind 

folosita direct pentru alte procese mecanice, moara se 

numeste moara de vant. 

        Vantul este cunoscut omenirii drept sursa energetica 

de peste 10.000 de ani, dar dovezile arheologice arata ca 

doar  egiptenii din antichitate foloseau vantul pentru mori  

de acum 5.000 ani. 

        Prima moara de vant, asa cum o stim noi, a aparut in 

jurul anului 700, pe teritoriul Afganistanului. De atunci 

dateaza si masinile eoliene cu axa verticala de rotatie, care 

se utilizau pentru macinarea grauntelor. 



 Morile de vant au fost introduse in Europa de Imperiul 

Roman in jurul anului 250 dupa Hristos. Aceste mori de vant erau 

folosite pentru a macina porumb si a pompa apa. 

 In secolul al XIV-lea, olandezii au imbunatatit 

modelul morilor de vant, raspandite in Orientul Mijlociu, 

si au inceput utilizarea larga a instalatiilor eoliene la 

macinarea boabelor.  

 Morile de vant erau folosite in Olanda si pentru a 

seca delta Rin-ului.  

 In Danemarca, pana la inceputul secolului 20 

erau aproximativ 2500 mori de vant, folosite pentru 

pompare si alte procese mecanice, care dezvoltau 

aproximativ 30MW. 

 In 1854, in SUA apare o pompa de apa care functiona pe baza 

energiei vantului. Aceasta pompa semana cu modelul morilor de vant, 

dar avea mai multe brate si un fluger pentru determinarea directiei 

vantului. 



 

 
        

 Primul generator eolian a aparut in 1887 in Scotia (Marea Britanie), 

pentru ca un an mai tarziu sa fie construita prima turbina eoliana in Statele Unite, 

Ohio. Pana in 1908, in SUA erau 72 de generatoare eoliene cu puteri intr 5KW si 

25KW. La inceputul Primului Razboi Mondial, in SUA se construiau in jur de 

100,000 mori de vant / an in special pentru pomparea apei. 

      Primul generator eolian care avea forma moderna a aparut in URSS, in 1931, 

si producea 100KW la un randament asemanator unui generator din zilele 

noastre. 

     Catre anul 1940, americanii utilizau peste sase milioane de instalatii de acest 

tip pentru pomparea apei si producerea energiei electrice. Echivalentul modern al 

morilor de vant este turbina de apa, larg utilizata pentru a furniza energia 

necesara actionarii unor generatoare de electricitate imense in retelele 

hidroelectrice de azi. De exemplu, Norvegia produce cea mai mare parte a 

electricitatii in acest fel. 

  O turbina eoliana este o masina rotativa care converteste 

energia cinetica a vantului in energie mecanica de rotatie. Daca energia 

este transformata in energie electrica, atunci se numeste generator 

eolian. 



Moara de apă şi moara  

de vânt sunt cele mai  

importante sisteme 

 tehnice tradiţionale. Principiul de funcţionare al roţii  

hidraulice se bazează pe fenomenul de  

transformare a energiei cinetice a apei în  

energie mecanică (mişcare de rotaţie). 
 

   Roata hidraulică este  

pusă în mişcare de rotaţie  

de către un curent de apă. 

   O dată cu roata se 

 roteşte şi axul acesteia  

care prin curelele de  

transmisie pune în mişcare  

mecanismele de măcinare  

(pietre de moară sau  

cilindri metalici) şi cele ale  

sitelor care, prin cernere,  

separă făina de tărâţe. 

În partea superioară a instalaţiei, 

 printr-o pâlnie mare, se introduce  

grâul în zona de măcinat, iar pe  

la partea inferioară se obţine  

făina şi tărâţele. 

 



        Energia hidraulică reprezintă 

capacitatea unui sistem fizic (apa) de a 

efectua un lucru mecanic la trecerea 

dintr-o stare dată în altă stare (curgere). 

Datorită circuitului apei în natură 

întreţinut de energia Soarelui, este 

considerată o formă de energie 

regenerabilă. 

 Energia hidraulică este 
de fapt o energie mecanică, 
formată din energia 
potenţială a apei dată de 
diferenţa de nivel între lacul 
de acumulare şi centrală, 
respectiv din energia 
cinetică a apei în mişcare.  

 
       Exploatarea acestei energii se 

face curent în hidrocentrale, care 

transformă energia potenţială a apei 

în energie cinetică, pe care apoi o 

captează cu ajutorul unor turbine 

hidraulice care acţionează 

generatoare electrice care o 

transformă în energie electrică. 

 

O turbină hidraulică este o maşină 

de forţă care transformă energia 

hidraulică (a apei) în energie 

mecanică prin intermediul unui 

rotor prevăzut cu palete.  



Perspectiva centralelor eoliene şi 

a celor hidroenergetice 

  În viitor sursele de energie regenerabilă (vântul, apa-valurile, 

lumina soarelui) ar putea fi surse pentru producţia globală de energie 

electrică de care întreaga omenire are nevoie. 

 Acest lucru este necesar:  

  pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care 

sunt responsabile de schimbările climatice,  

  datorită epuizării surselor de energie 

neregenerabile(carbuni,petrol,etc.)   

 

  

  În prezent doar 12% din electicitatea produsa în Statele Unite ale 

Americii provine din surse de energie regenerabilă. 

  Pe următorul site găsim care sunt cele mai importante proiecte de 

energie regenerabilă: 

 http://blog.bursaintelectuala.md/top-10-cele-mai-importante-proiecte-de-energie-

regenerabila.html 
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Energia neconvenţională 
(Solara, eoliana,hidraulica) 

Avantajele folosirii:  

 resursele naturale sunt inepuizabile 

  este gratuita 

  produc mai puţine deşeuri, deci nu degradează mediul 

  poluează mai puţin, decât cele convenţionale 

  costuri reduse pe unitatea de energie produsa 

Dezavantaje: 

 costuri initiale ridicate, fiind utilizate la scară mică 

  poluarea sonora si vizuala (în cazul turbinelor eoliene) 

  nu sunt accesibile în orice zona(cele mai favorabile sunt: în 

apropierea mărilor şi oceanelor, acolo unde sunt vânturi puternice, şi 

unde vremea este însorită cea mai mare parte a anului) 

 

 



Universul conţine o cantitate  

dată de energie, care ramâne constantă. 

Energia exista pretutindeni si este indispensabila vietii pe Pamant. 

 Energia reprezinta cauza a numeroase fenomene: lumina, miscarea, 
caldura, sunet, etc. 

Soarele este o sursă inepuizabilă de energie, aproape întreaga energie  

de pe Pământ provine direct sau indirect de la Soare. 

 Energia provenita de la Soare –sub forma de lumina-întretine aproape 

întreaga viata pe Pământ, prin fotosinteza, iar prin intermediul căldurii, clima 

şi vremea pe Pământ.  

Fără SOARE viaţa nu ar fi posibilă, impactul energiei solare fiind deci major. 

 Fără Soare nu s-ar forma nici vânturile şi nu ar exista nici circuitul apei în 

natură, deci o altă sursă de energie ar dispărea. 

O altă formă de energie este energia electrică, fără de care omul nu ar fi 

evoluat şi de care nu ne putem lipsi.  

 Energia este în esenţă o măsură a mişcării materiei, 

 ea este cea care dă viaţă! 

 



 Toate activităţile desfăşurate de om se bazează pe 

consumul de energie, începând cu hrana care constituie o 

sursă de energie pentru om şi până la ultimele descoperiri 

ale ştiinţei.  

 Următoarea schema vă permite o largă dezbatere 

pe această temă: 


