
 



 

 

 

 

 

 



Előtétszó Jele Szorzó 

kilo k 103 

mega M 106 

giga G 109 

tera T 1012 

peta P 1015 

exa E 1018 

 



 

 

Napsütéses órák száma 

 



 

 

 

 

A joule az SI nemzetközi mértékegységrendszer-

ben a munka, energia és a hő önálló nevű származ-

tatott egysége. 

Az SI-alapegységekkel kifejezve: 1 J=1 kg m2 s-2 

Például, ha valaki felemel 1 méter magasra egy 1 

kg tömegű testet, akkor 9,81 J munkát végez. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Átváltása: 1 Wh = 3600 J. 

 

 

 

A wattóra SI-n kívüli mértékegység, amely azon-

ban korlátozás nélkül használható. Azt jelenti, 

hogy ha valami egy órán keresztül 1 watt teljesít-

ménnyel üzemel, akkor ezalatt 1 wattóra munkát 

végez. 

 



 

 

 

Napkollektor működése 

 



 

 

 

 

 

Átváltása: 1 cal = 4,1868 J. 

 

 

 

A kalória szintén SI-n kívüli mértékegység, amit 

"elvileg" nem lenne szabad használni, a gyakorlat-

ban azonban mégis sokszor előfordul. 

 



 

 

Napelem működése 

 



 

 

 

 

Átváltása: 1 toe = 41,868 GJ. 

 

 

 

A tonna olajegyenérték az energetikában gyakran 

használt mértékegység. Azt fejezi ki, hogy egy 

tonna olajnak mennyi a fűtőértéke.  

 



 

 

Aktív napenergia használat: Nap-

elem, napcella, hőhordozó folyadék stb. 

Alternatív energia: A természeti jelen-

ségek kölcsönhatásából kinyerhető 

tiszta energia (nap-,víz-,szél-,geotermi-

kus energia) 

 

Biogáz: Szerves anyagok baktériumok 

által anaerob körülmények között tör-

ténő lebontása során képződő termék. 



Biomasszából nyert energia: Föld 

produktumaibólállít ellő üzemanyagot, 

gázt 

Fosszilis energia: földtörténeti ókorból 

származó növényi, állati eredetű ásvá-

nyi anyagok elégetéséből nyert energia 

 

Geotermikus energia: Föld belső hő-

jéből származó energia 

Geotermikus gradiens: a felszín alatti 

hőmérsékletnövekedés mérőszámaként 

használt mutató, Mo: 5-7 °C /100 m 



Hőszivattyú: környezet energiájának 

hasznosítására szolgáló berendezés, 

mellyel lehetséges fűteni, hűteni, meleg 

vizet előállítani. 

Kyotói-egyezmény (1997): Megálla-

pítja az emisszió csökkentés mértékét 

minden egyes fejlett országra a 2008-

2012-es periódusban. (USA nem írta 

alá) 

 

 



Megújuló energiaforrás: olyan ener-

giaforrás, amely természeti folyamatok 

során folyamatosan rendelkezésre áll, 

vagy újratermelődik 

Napelem: olyan fotovillamos elem, 

amely a Nap sugárzási energiáját köz-

vetlenül alakítja át villamos energiává. 

Napenergia: Napban lejátszódó mag-

fúziós folyamatok során keletkező 

energia. 



Napkollektor:  olyan épületgépészeti 

berendezés, amely a napenergia fel-

használásával közvetlenül állít elő fű-

tésre, vízmelegítésre használható hő-

energiát. 

Nem megújuló energiaforrások: Új-

ratermelődésük évmilliókat vesz 

igénybe (olaj, földgáz, szén, nukleáris 

energia) 

Nukleáris energia: Urániumból és plu-

tóniumból állítják elő – forró víz hajtja 

a turbinákat 



Olaj: Magas hőmérsékleten és nagy 

nyomás alatt lebomló növényi és állati 

maradványokból alakul ki. 

Ökológiai lábnyom: megmutatja, 

hogy adott technikai fejlettség mellett 

egy emberi csoportnak, társadalomnak 

mennyi folder, vízre van szüksége az 

önfenntartáshoz és a keletkezett hul-

ladékok elnyeléséhez 

Passzív napenergia használat: Szige-

telt falak, délre néző ablakok stb. 



Sörkollektor: Üres alumínium palac-

kokból készített napkollektor 

 

Szelektív hulladékgyűjtés: az a folya-

matot, amikor az egyes hulladék-össze-

tevők külön-külön, anyagfajtájuk sze-

rint kerülnek begyűjtésre 

 

Szélerőmű: A szél mozgási energiáját 

elektromossága átalakító turbina 

 

 



Szén: Lebomló növényi maradványok-

ból képződött magas hőmérsékleten és 

nagy nyomás alatt kb. 286 millió évvel 

ezelőtt. 

Tisza-tó: régi nevén  Kiskörei víztá-

rozó Magyarország második legna-

gyobb tava és legnagyobb mesterséges 

tava 

Vízerőmű: A vízfolyások, tavak, ten-

gerek, mechanikai energiakészletét vil-

lamos energiává műszaki létesítmény. 
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