
 

 

 

 מדריך לניסויים 

טורבינת רוח  

 חשמלית
ערכת מדעים בתחום אנרגיה 

 מתחדשת 

 

 ו! ווא

הטעינו סוללות  
בעזרת אנרגיית  

 הרוח! 



 

 

במידה  טוב לדעת!  תכולת הערכה 

ים לכם חלקים, אנא וחסר

צרו קשר עם מרכז שירות 

הלקוחות של חברת 

Thames & Kosmos 
 מה כוללת ערכת הניסויים שלכם: 

 רשימת בדיקה: 

V מספר   מספר פריטים  מספר
 דגם 

O 1  716028 1 מגדל 

O 2  722773 3 להב חוגה 

O 3   גנרטור/מנוע
 ומעטפת 

1 722775 

O 4 716885 2 גלגל שיניים קטן 

O 5 702527 3 פין עוגן 

O 6 716890 2 גלגל שיניים בינוני 

O 7  716875 1 חורים  5מוט 

O 8  714285 2 מוט מעוקל 

O 9  714286 1 1-ל 2ממיר 

 

V מספר   מספר פריטים  מספר
 דגם 

O 10  ,716901 1 ס"מ  10ציר 

O 11  ,2.7מוט מנוע  
 ס"מ

2 717962 

O 12  ,723292 1 ס"מ  7ציר 

O 13  5מוט דואלי עם  
 חורים 

3 716848 

O 14  714006 4 גלגל 

O 15  716899 2 מסגרת מרובעת 

O 16  722772 1 ( 3יתד )סט של 

O 17 716038 1 מרכז להב חוגה 

O 18  722771 1 גיליון מדבקות 

O 19 702590 1 ידית פין עוגן 

O 20  722774 3 רגלית 

O 21  716029 1 מגדל מחבר 

O 22  716037 1 חרוט חרטום 

 

 Aצד 

בערכה מסומנים  החלקים שאינם כלולים 

 תזדקקו ל ת מלוכסנות ברשימות של  באותיו

וולט,   AA  (1.2סוללה נטענת   1 תזדקקו גם ל: 

(, מאוורר, מייבש שיער, שעון עצר,  HR6דגם 

 עיפרון, מכשיר טלפון חכם או טאבלט, מצפן 

 Bצד 
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  תוכלו למצוא מידע נוסף

בסעיפים של "בדקו את  

-11, 5זה" שבעמודים 

-29וגם  27, 19-22, 14

32 

 טיפ 

 טיפ 

יהיה עליכם לעשות שימוש בידית פין  

העוגן ברגע שתרצו לפרק את הדגמים  

שלכם. יש לה שני צדדים שונים עבור  

 חלקים שונים.  

 יש!

 בואו נתחיל



 

 

 

 מידע בטיחותי 

 אזהרה 

אינו מתאים לשימוש על  

.  3ידי ילדים מתחת לגיל 

חלקים   –חנק סכנה ל

קטנים עשויים להיבלע או  

 להישאף פנימה. 

לשימוש רק על ידי ילדים  

ומעלה. הנחיות   8בני  

להורים או למבוגרים  

משגיחים כלולות ויש  

להקפיד לשמור עליהן.  

שמרו את חומרי האריזה  

ואת ההנחיות היות שהם  

 וב. מכילים מידע חש

אחסנו את החומר הניסויי  

ואת הדגמים המורכבים  

ק מהישג ידם של  הרח

 ילדים קטנים. 

 בטיחות עבור ניסויים המבוצעים עם סוללות: 

לעולם אין לערוך ניסויים על ידי שימוש בזרם חשמל ביתי!   -

 המתח הגבוה עלול להיות מסוכן באופן קיצוני או קטלני! 

(, אשר  HR6 ,NiMHוולט, דגם  1.2) AAענת נדרשת סוללה נט -

 נה כלולה בתוך הערכה בשל חיי המדף המוגבלים שלה. אי
הימנעו מיצירת קצר חשמלי של הסוללה. קצר חשמלי עלול   -

לגרום להתחממות יתר של חוטי החשמל ולהתפוצצות של  

 הסוללה. 
אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות או בין סוללות חדשות   -

 . ומשומשות 
 ות. אין לערבב בין סוללות ישנות וסוללות חדש -
אבץ( או סוללות  -אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות )פחמן  -

 קדמיום(. -נטענות )ניקל
את הסוללה יש להכניס עם הקיטוב הנכון. דחפו אותה בעדינות   -

 ( 9לתוך תא הסוללות )עיינו בעמוד 
 התפוצץ! אין להטעין מחדש סוללות לא נטענות. הן עלולות ל -
 שגחת אדם מבוגר. סוללות נטענות יש להטעין רק תחת ה -
סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן )או שיש   -

 להטעין אותן כמתואר בהוראות(. 
סוללות מרוקנות יש להוציא מהמשחק )למשל: במידה ולא   -

 מתוכנן להיערך שום ניסוי אתן למשך פרק זמן ממושך(. 
 מגעי החשמל.  אין לגרום לקצר חשמלי של -
משומשות בהתאם לתנאי הסביבה, לא יחד עם  השליכו סוללות  -

 הפסולת הביתית. 
 הימנעו מעיוות הסוללה.  -
אין לחשוף את המשחק לחום קיצוני או לפרקי זמן ארוכים של   -

 אור שמש ישיר. הגנו עליה מפני גשם וכפור כבד ומתמשך.  

הערות המתקשרות להשלכתם של רכיבים חשמליים 

 נייםואלקטרו

מוצר זה ניתנים למחזור. למען   הרכיבים האלקטרוניים של

שמירה על הסביבה, אין להשליך אותן ביחד עם הפסולת  

 הביתית בסיום חיי השימוש שלהן. 

יש להעבירן למקום איסוף של פסולת אלקטרונית, כמצוין  

 באמצעות הסמל שלהלן: 

 

 המקומיות שלכם לקבלת ההנחיות לגבי השלכה נכונה של פסולת. אנא צרו קשר עם הרשויות 

 כחוק כללי: 

לעולם אין להשליך את  

עם הסוללות ביחד 

 הפסולת הביתית.



 

 

 

 מידע בטיחותי 
ערכת ניסויים זו נועדה  

דים לשימוש על ידי יל

 .8מעל גיל 

 הורים ואנשים מבוגרים יקרים, 

דברים חדשים. הם רוצים  ילדים רוצים לחקור, להבין וליצור  

 לנסות דברים ולעשות זאת בעצמם. הם רוצים לרכוש ידע! 

הם יכולים לעשות את כל זה בעזרת ערכות ניסויים תוצרת  

Thames & Kosmos.    עם עריכת כל אחד מהניסויים, הילדים

 הופכים לחכמים יותר ולבעלי ידע נרחב יותר. 

 

כם, דונו טרם תחילת עריכת הניסויים, קראו היטב את ההוראות ביחד עם הילד של -

י הדגמים הורכבו כנדרש, בהודעות הבטיחות ושמרו אותן זמינות לעיון. בדקו לוודא כ

ותהיו מוכנים לסייע בעריכת הניסויים. שימו לב במיוחד להכנסת הסוללה הנטענת  

(AA ,1.2  וולט, דגםHR6 ) 

טורבינת הרוח מתאימה לשימוש במקומות סגורים ופתוחים עם הכמות הנכונה של   -

, נתון  Beaufortאוויר. קנה מידה למדידת מהירות רוח, הנקרא בשם סולם זרימת 

. על מנת להבטיח שהטורבינה תעבוד כנדרש, על עוצמת הרוח להיות לכל  12בעמוד 

עלולה להינזק במידה והרוח חזקה  , מכיוון שהטורבינה4-, אך לא יותר מ2הפחות 

ח בעזרת מאוורר חשמלי או  מדי. במקומות סגורים, באפשרותכם לבצע הדמיה של הרו

 מייבש שיער. 
 אנא שימו לב לשני מצבים שונים: מצב כניסה ומצב יציאה.  -

אנא וודאו כי הלחצן שבצד האחורי של הטורבינה מכוון למצב  מצב כניסה )או טעינה(:

IN שים הסמוך ללחצן( וכי להבי החוגה מסתובבים לצד שמאל. בזמן  )בהתאם לתר

 חורי הלחצן יהפוך לאדום.שהסוללה נטענת, האור שמא

על מנת לעשות שימוש באנרגיה האגורה )לדוגמא,  מצב יציאה )או אנרגיה אגורה(:

להפעלת כלי הרכב שלכם(, וודאו כי הלחצן שבצד האחורי של הטורבינה מכוון על מצב 

OUT . 

(  OUTלמצב  INמניעת נזק למכשיר, אין לעבור למצב יציאה )העברת הלחצן ממצב ל -

 די הרוח. מופעל על י בזמן שהוא
למרות שטורבינת הרוח בדגם זה עמידה בפני מים ומותר לשימוש במקומות פתוחים,  -

יש להגן עליה מפני מזג האוויר )בעיקר מפני גשם וכפור(, כך שלא ייגרם כל נזק  

ולרכיבים אחרים. לכן, הטוב ביותר הוא להכניס אותה למקום סוגר   למערכת החשמל

באפשרותכם לנקות את כל החלקים החיצוניים בעזרת מטלית   לאחר סיום כל ניסוי.

 ן או בכל מוצר אחר המבוסס על תכשיר ניקוי לשם כך.רטובה. אין לעשות שימוש בסבו
במידה וטורבינת הרוח אינה מסתובבת, בדקו כי להבי החוגה הורכבו כמוצג בהוראות.  -

הכי טוב כאשר כל שלושת נסו לכוון את הלהבים לזוויות שונות. טורבינת הרוח עובדת 

    . 3להבי החוגה מכוונים על מצב 

אנו מקווים שאתם והילד שלכם תיהנו  

מעריכת הניסויים תוך למידה אודות  

הטכנולוגיה שעומדת מאחורי אנרגיה  

 היתרונות שלה! נקייה וכל 

 תיהנו! 



 

 

 

 ם! - י-ה -ד-מ

דינמו של אופניים  

מייצר חשמל  

 מסתובב! מהצמיג ה

 ניסויים בעזרת טורבינת הרוח

מזה מאות שנים, אנשים בנו טחנות רוח במטרה לרתום אנרגיה מהרוח.  

טחנות רוח ממירות את האנרגיה הקינטית של הרוח לתנועה סיבובית. 

ק כמו עם גנרטור של דינמו באופניים או בפנס עם סיבוב ידני, סיבוב  בדיו

או נסתכל היטב זה מותר לשימוש לייצור הספק חשמלי. ראשית כל, בו

 על החלקים של טחנת הרוח המודרנית, הנקראת בשם טורבינת רוח. 



 

 

 

 

 יים עם טורבינת הרוח סוני

 בדקו את הדברים הבאים 

 להבי חוגה 

 כלי מדידה

 מעטפת 

 מגדל 

 תשתית 

 תשתית 

התשתית, או הבסיס, של טורבינת הרוח נחשבת  

מות המבנית. באופן טבעי  לקריטית עבור השל

אתם רוצים למנוע נפילה של מגדל הטורבינה  

ימות  במקרה שבו הרוח חזקה מדי. מסיבה זו, קי

טכנולוגיות מבניות מסוגים שונים וכלי מדידה  

לפיקוח אחר התשתית והמעטפת. בדרך זו, 

דסים יכולים להגיב במהירות  במידת הצורך, מהנ

 לבעיות מבניות. 

 מגדל 

במידה ואתם מסוגלים לעמוד  

בסמוך לטורבינת הרוח, תראו  

את גודלה בהשוואה. גובה  

ת  המגדל אליו המעטפת מחובר

  130מטרים ) 180-ל 40הינו בין 

הדבר תואם רגל(.  590עד 

 13לבניין גורד שחקים הכולל 

 קומות. 60עד 



 

 

 

 

 

 טורבינת הרוח הרכבת 

החלק היותר קצר  

 פונה כלפי מעלה 

המספרים שעל להבי  

החוגה חייבים לפנות  

 כלפי מעלה 



 

 

 

 

 

 ניסויים עם טורבינת הרוח 



 

 

 הרכבת טורבינת הרוח 

השתמשו ביתדות בעת התקנת  

הטורבינה בחוץ על קרקע לא  

סלולה. דחפו את היתד דרך  

ך הקרקע  החור בכל רגל ולתו 

 תוך הפעלת כוח מסוים. 



 

 

 

 

 ניסויים עם טורבינת הרוח 

שחרור שני    וללות באמצעות פתחו את תא הס 

המהדקים והוצאת המכסה. כעת הכניסו סוללה  

( וסגרו  HR6וולט, דגם    1.2אחת )  AAנטענת 

שוב את תא הסוללות. שמרו את הסוללה בתוך  

 תא הסוללות במהלך השימוש. 

אזהרה! לעולם אין לעשות שימוש בסוללת  

AA  נטענת בתא הסוללות. כיון שלא ניתן

, קיימת סכנה  ן סוללה רגילהלהטעי

 להתחממות יתר ולפיצוץ.

. כאשר הלחצן  OUTמ למצב Iלחצו על הלחצן להחלפה בין מצב  .1

, הטורבינה נמצאת במצב טעינה, בשימוש לאחסנה INמכוון על 

, משמע OUTשל חשמל בתוך הסוללה. כאשר הלחצן מכוון על 

שניתן לעשות שימוש באנרגיה האגורה: הגנרטור שלכם הופך  

  על באמצעות האנרגיה האגורה בתוך למנוע חשמלי המופ 

 הסוללה.

במצב טעינה, נורית חיווי בלחצן הופכת לאדומה כאשר  .2

טורבינת הרוח מסתובבת כנגד כיוון השעון, מה שמציין 

 שהסוללה נטענת.

למניעת נזק לטורבינה שלכם, אין להעביר אותה למצב פלט   .3

 בזמן שהיא מופעלת )מסובבת( באמצעות הרוח.



 

 

 

 1ניסוי 

 בדיקה ראשונה 

 תזדקקו לדברים הבאים 

 טורבינת רוח מורכבת  -
 יתדות  3 -
  AA  (1.2סוללה נטענת  -

 ( HR6וולט, דגם 

 כך תערכו את הניסוי

באפשרותכם לערוך את הניסוי עם   .1

טורבינת הרוח שלכם במקום סגור או  

במקום פתוח. להגדרת הפעלתה  

במקום סגור, תזדקקו למאוורר  

או לכל    –מלאכותי או למייבש שיער 

)עיינו   Beaufortבסולם  2הפחות 

(. נוסף על כך, למניעת נזק  12בעמוד 

לטורבינה, הרוח לא תהיה חזקה יותר  

 בסולם.  4-מ

במידה ואתם רוצים להתקין את   .2

  –לדוגמא  –הטורבינה במקום פתוח 

תזדקקו לשלושה יתדות   –בחצר 

הכלולים בערכה לשם עיגון שלה לתוך  

היתדות  הקרקע. לשם כך, דחפו את 

תוך הפעלת כוח מסוים דרך החורים  

של הרגליות ולתוך הקרקע. כעת היא  

היות מאובטחת ויציבה  אמורה ל

 מספיק. 

ל שלושת להבי החוגה כך  התקינו את כ .3

שהחיצים שעל חרטו החרטום מכוונים  

 . 3למצב 
הכניסו סוללה נטענת לתוך תא   .4

הסוללות שבמעטפת. כוונו את המפסק  

פת למצב  שבחלק האחורי של המעט 

IN  החשמל המיוצר יזרום כעת לתוך .

הסוללה וייאגר שם. במידה והמפסק  

, באפשרותכם  OUTמכוון על מצב 

טור בתור מנוע,  לעשות שימוש בגנר 

המופעל באמצעות האנרגיה האגורה  

 בתוך הסוללה. 

במידה ואתם עורכים ניסוי עם   .5

הטורבינה שלכם במקום סגור, או  

בחוץ,   במידה ואין מספיק רוח שנושבת

באפשרותכם לעשות שימוש במאוורר  

או במייבש שיער לייצור עוד רוח.  

וויר קר במייבש  השתמשו בהגדרת א

בש השיער אין  שיער. במידה ולמיי 

הגדרה של אוויר קר, אנא וודאו  

שהטורבינה שלכם אינה מתחממת  

 יתר על המידה.  

 גובה 

אחת מטורבינות  

הרוח הגבוהות  

עולם היום  ביותר ב

נמצאת בגרמניה.  

  –לל  גובהה הכו

האורך מהתשתית  

ועד לקצה הלהב  

  –המכוון ישר למעלה 

מטרים. זה   264.5

זהה לבניין גורד  

  90שחקים הכולל 

קומות. המגדל בלבד  

  178בגובה של 

מטרים. טורבינות  

רוח גבוהות יותר  

נבנות בכל שנה. ככל  

נה גבוהה  שהטורבי 

יותר, כך תהיה  

 ריות  חסכונית

זהירות! אין למקם את הידיים  

שלכם, או כל חלק אחר בגוף,  

בדרכם של להבי החוגה  

   הפועלים.



 

 

 ניסויים עם טורבינת הרוח 

 בדקו את הדברים הבאים 

 מהי רוח? 

כעת הסברנו כיצד להרכיב את טורבינת הרוח בצורה מפורטת  

בעצמכם. אבל מהי בדיוק רוח, וכיצד ניתן  וגם כיצד לבדוק אותה 

 לתאר אותה בצורה הטובה ביותר? 

 היווצרות של רוח 

גזים  כדור הארץ שלנו מוגן באמצעות שכבה של  

הנקראת בשם אטמוספירה, החוסמת את הקרינה  

הקוסמית ומספקת לנו אוויר לנשימה. רוח היא אוויר  

שנע בעיקר בכיוון מסוים. אולם כיצד בדיוק מתחיל  

הרוח היא השמש.   האוויר הזה לנוע? המנוע המניע את

ברגע שהשמש מקרינה את קרני השמש שלה על כדור  

ץ מתחמם ועולה כלפי  הארץ, האוויר שעל פני כדור האר

מעלה בשל הצפיפות הנמוכה שלו. מכיוון שהאוויר  

החם העולה כלפי מעלה השאיר כעת חלל ריק, אוויר  

קר נע פנימה במטרה למלא אותו. אנו חווים תנועת  

 וח. אוויר זו בתור ר 

מסה לנפח. במילים   צפיפות היא

אחרות, היא מתארת כמה כבד משהו 

ביחס לגודלו. נניח שיש לכם שני כדורים 

בגודל זהה. אחד מהם עשוי לחלוטין 

מעץ והאחר עשוי מעופרת. לאיזה כדור  

 תהיה צפיפות גדולה יותר? 

כדור העופרת צפוף יותר. שני הכדורים 

בעלי נפח זהה, אולם לכדור העופרת יש 

 סה גדולה יותר. מ

 כדור מעץ

 אוויר חם 

 אוויר קר 
 כדור עופרת 



 

 

 

 

 

בדקו את הדברים  

 אים הב



 

 

 ניסויים עם טורבינת הרוח 

 חישוב מהירות הרוח 

ברגע שאתם יודעים את עוצמת הרוח  

, באפשרותכם  Beaufortעל פי סולם  

לקבוע את מהירות הרוח בעזרת  

  v. כאן  הנוסחה שלהלן:   

, עליכם  Bעבור  מציין את מהירות הרוח. 

לעשות שימוש בערך התואם מתוך סולם  

Beaufort 12-ל  0, שהינו מספר בין . 

  12)אוויר עומד( ועד  0, שנע בין  Beaufortלם סו

ונקרא על   1805)הוריקן(, פותח בסביבות שנת 

. מכיוון  Francis Beaufortשם האדון האירי 

ם שהוא , משעריBeaufortשהסולם נקרא על שם 

  Beaufortזה שהמציא אותו, אולם אין הדבר כך. 

בצי הבריטי, שם הוא תקנן והפיץ  היה הידרו גרף 

ולם, אולם רבים אחרים תרמו לפיתוח  את הס

ולשימוש במגוון סולמות אשר הובילו למה שאנו 

   . Beaufortמכירים בשם סולם 

 מהירות! 

מהירות של חפץ היא  

המרחק שעבר לכל  

יחידת זמן. המהירות  

מצוינת לעתים קרובות  

במטרים/לשנייה, בקמ"ש  

  1או במיילים/לשעה. 

  3.6מטר/בשנייה תואם ל

  2.24-קמ"ש ול

מיילים/בשעה. כאשר מד  

רוח מודד את מהירות  

  הרוח, הוא למעשה מודד 

באוויר  מולקולות הגז  את

 שמכות בו. 



 

 

 

 

 

בדקו את הדבר  

 הבא 

אשר הייתה בשימוש כמעט    –טכנולוגיה זו כך ש

בכל טחנות הרוח המסורתיות מזה מאות שנים  

כיום הוחלפה כמעט לחלוטין בטורבינות   –

 הפועלות בהתאם לעקרון ההרמה. 

יותר   צורתם של להבי החוגה על גבי דגם חדיש 

של טורבינה דומה לזו של כנף מטוס. בשל  

הצורה הרוחבית המיוחדת של הלהב )ושל כנף  

כה יותר בצד אחד מאשר בצד  מטוס(, שארו

 השני, לרוח לקוח יותר זמן לזרום  

תנועת אוויר  

 מהירה
 הרמה

תנועת  

 אוויר איטית 

עם הבחנתם בכך שלמרבית  האם אי פ

טורבינות הרוח יש את אותם שלושה  

להבי חוגה זהים? זאת מכיוון שעיצוב  

הכולל שלושה להבים מניב את  

צורה  היעילות הגדולה ביותר ופועל ב

מאוד שקטה. כאשר ישנם יותר  

  מערבולת האווירלמשלושה להבים, 

המיוצרת כתוצאה מתנועה של להב  

תנועת  יש השפעה שלילית על   החוגה

להב החוגה העוקב, מה שגורם  

   לפעולה יעילה פחות.



 

 

 

 

 

 2ניסוי 

 ניסויים עם טורבינת הרוח 

 ייעול זווית להב החוגה 

 ם הבאים תזדקקו לדברי

 טורבינת רוח מורכבת בשלמותה  -
 מדבקה עבור להב החוגה  -
 מאוורר או מייבש שיער  -
 שעון עצר  -
 עט ונייר  -
 ( HR6וולט, סוג  1.2) AAסוללה נטענת  -

 כך תעשו זאת 

מקמו את המאוורר או את מייבש השיער  .1

במקום קבוע בקדמת טורבינת הרוח  

שלכם. כעת כווננו את מהירות המאוורר  

ה. האם הם נעים  וצפו בלהבי החוג

במהירויות שונות? במידה ואתם מסמנים 

את אחד הלהבים באמצעות המדבקה,  

את מספר הסיבובים  באפשרותכם לספור 

בדקה בקלות רבה יותר באמצעות צפייה  

במספר הפעמים בהן הלהב המסומן  

 עובר מיקום מסוים בסיבוב שלו. 

כעת שמרו את המאוורר בהגדרת   .2

קומים  מהירות קבועה ושנו את המי 

.  הזוויתיים של להבי חוגת הטורבינה

התחילו בהגדרת שלושת הלהבים  

את   ( ובדקו1להגדרה הנמוכה ביותר )

הטורבינה. ספרו את מספר הסיבובים  

 בדקה ורשמו את המספר בטבלה להלן. 

בדקו כל הגדרת זווית שונה באמצעות    .3

הגדלת הגדרת הזווית בעלייה אחת בכל  

נים את כל  פעם. תמיד וודאו שאתם מכוו

  שלושת להבי החוגה לאותה הגדרה. 

רשמו את מספר הסיבובים בדקה עבור  

אם  כל הגדרת זווית בטבלה. ה

שבה  באפשרותכם לקבוע את ההגדרה  

הטורבינה מסתובבת במהירות הגבוהה  

 ביותר? 
כעת ערכו ניסוי ותראו מה קורה במידה   .4

והגדרות הזווית של להבי החוגה לא  

 נקבעו כולן לאותו מספר. 

     

 מה קורה? 

מספר הסיבובים בדקה נחשבים למדד איכות הביצועים  

של טורבינת הרוח שלכם. ככל שלהבי החוגה מסתובבים  

מהר יותר, כך מיוצרת כמות גדולה יותר של חשמל בתוך  

ינה )לנקודה מסוימת(. לכל טורבינה יש הגדרה  הטורב 

אופטימלית ייחודית בהתאם לצורת להבי החוגה. על מנת  

ועה של החוגה למרות מהירויות  לשמור על מהירות קב 

  להבי החוגה של טורבינות רוח גדולות הרוח המשתנות, 

   מסובבות לאורך אורך הלהב.



 

 

 

 

 

 3ניסוי 

 מציאת המיקום הטוב ביותר

 תזדקקו לדברים הבאים 

 טורבינת רוח מורכבת בשלמותה  -
 יתדות  3 -

וולט, דגם   AA (1.2סוללה נטענת  -

HR6) 

 כך תעשו זאת 

כעת שאתם מכירים איכשהו את   .1

הרוח שלכם, באפשרותכם   טורבינת 

לערוך מספר ניסויים ראשוניים בחוץ.  

לפני שאתם מנסים לעשות זאת,  

הביטו מחוץ לחלון שלכם וצפו בתחזית  

מזג האוויר. אנא וודאו כי הרוח אינה  

נושבת חזק מדי או חלק מדי. התנאים  

האידיאליים יהיו בריזה קלה בסולם  

Beaufort  (12)עיינו בעמוד 

קומים פוטנציאליים  קחו בחשבון מי  .2

לטורבינת הרוח שלכם. מה לגבי  

הנקודה הגבוהה ביותר בחצר שלכם,  

סמטה צרה בין בתים, או על ראש  

גבעה בפארק? האם יהיה הגיוני להקין  

 אותה ביער? 

תחת השגחה של אדם מבוגר, בחרו   .3

ת טורבינת הרוח  מיקום והתקינו א 

תה היטב בעזרת  שלכם. עגנו או 

ך שלא  היתדות לתוך הרצפה כ

     . תישרף

 מה קורה? 

אותה. וכך הרוח  היא אינה יכולה לעבור  כאשר הרוח מגיעה לגבעה, 

מואצת. הדבר מושלם לטורבינת הרוח שלכם. אותו הדבר קורה בין  

שני מכשולים, כמו הקירות החיצוניים המקבילים של שני בתים.  

בתוך "מנהרת רוח" כמו זו, הרוח מואצת. אם, לדוגמא, מהירות  

מטרים/בשנייה, אז בעזרת מיקום חכם   6-ת היא כ הרוח הכללי 

  9עה, ניתן להשיג מהירות של בסמטה או על ראש גב

מטרים/בשנייה. שווה לחשוב בקפידה מראש על איזה מיקום באזור  

שלכם ישמש כמיקום הטוב ביותר לטורבינה שלכם. ובמידה ואינכם  

וך  בטוחים לגבי הנקודה הטובה ביותר בשבילכם, באפשרותכם לער 

ם  . תוצאות ניסיונות אלה יסייעו לכמספר ניסיונות במיקומים שונים 

   להחליט היכן למקם אותה בקביעות.

 הגבעה  אפקט

 אפקט המנהרה 

רחוק  

 מהחוף! 

טורבינות רוח  

רחוקות מהחוף  

)טורבינות  

הממוקמות במרחק 

מה מקו החוף(  

יעילות במיוחד, היות  

שהרוחות החזקות  

והיציבות ביותר  

מצויות בסמוך לקו  

החוף, שם  

האוקיאנוס הפתוח  

מאפשר לרוח לנשוב  

 ללא מכשולים. 



 

 

 

 

 

 3ניסוי 

 ניסויים עם טורבינת הרוח 

 חיזוי הרוח 

 ברים הבאים תזדקקו לד

 מותקנת בחוץ טורבינת רוח  -

 (12)עמוד  Beaufortסולם  -

פון חכם עם גישה  מכשיר טל -

 לאינטרנט. 
 מצפן -

וולט, דגם   AA (1.2סוללה נטענת  -

HR6) 

 כך תעשו זאת 

להפעלת מפעל לייצור חשמל רוח   .1

בדרך הטובה ביותר שניתן, מועיל  

לערוך מחקר קטן בכל הנוגע  יהיה 

ח באזור  למהירות הרוח וכיוון הרו 

שלכם. עם השגחה של אדם מבוגר,  

באפשרותכם לעשות שימוש באינטרנט  

לשם כך. ישנם דפי רשת בהם תוכלו  

למצוא נתוני רוח מתוך עשרות אלפי  

תחנות מזג אוויר בעולם. הקלידו מונחי  

חיפוש כגון "עוצמת רוח" וגם "כיוון  

ת המיקום שלכם לתוך מנוע  רוח" וא

 . החיפוש על מנת למצוא אותם 

בעזרת המצפן, תוכלו כעת למקם את   .2

טורבינת הרוח שלכם בצורה  

אופטימלית להגברת כיוון הרוח באזור  

 שלכם. 

במידה ואין תחנת מזג אוויר   .3

בקרבתכם, או אם אין לכם גישה  

לבחון את  לאינטרנט, באפשרותכם 

הסביבה שלכם קודם כל על ידי  

סתכלות על רמזים בטבע. על ידי  ה

צים והדשא,  הסתכלות על תנועת הע 

תוכלו באותה קלות לקבוע את כיוון  

 הרוח. 

על מנת להגדיר את עוצמת הרוח,   .4

באפשרותכם לעשות שימוש בסולם  

Beaufort  12שבעמוד . 

ברגע שמצאתם את המיקום ואת   .5

התנאים האופטימליים, תוכלו כעת  

להתקין ולהשאיר את הטורבינה שלכם  

להטענת הסוללה הנטענת שלכם.  

ה הנטענת לתוך  הכניסו את הסולל

התא שבמעטפת וכוונו את המפסק  

.  INשבצד האחורי של המעטפת למצב 

החשמל המיוצר על ידי הטורבינה  

    טען אותה. יזרום כעת לתוך הסוללה וי

האם אתם מכירים מישהו שאוהב 

לשוט, להפליג או לגלוש על גלשן 

רוח? אם כן, שאלו אותם אם יש  

להם מד רוח ואם הם יאפשרו לכם 

לעשות בו שימוש לעריכת הניסויים  

בעזרת מד רוח, שלכם. 

וח באפשרותכם למדוד את הר 

 בצורה מדויקת יותר. 



 

 

 

 

 

 מדהים! 

הרבה דברים ניתן ללמוד  

 באנרגיית החשמל!

 גיהאנר

כיצד מופק זרם החשמל מתנועה סיבובית של  

הטורבינה? מה קורה לאנרגיה אחרי שהיא  

וך טורבינת הרוח או במפעל חשמל  מיוצרת בת 

אחר? בואו נעיף מבט על הדרך שבה אנרגיה  

עד שהיא מגיעה  מופקת ניתנת לאגירה ולהובלה 

 לצרכנים כמונו. 



 

 

 

 

 

 קו את זה בד

 אנרגיה 

 ייצור אנרגיה 

הרוחות הנושבות סביב כדור הארץ  

צר כוחות אדירים  שלנו יכולות ליי

בהתאם למהירויות שלהם. האנרגיה  

שבאפשרותנו להפיק מהרוח הינה 

למעשה האנרגיה של מולקולות גז 

)חלקיקי האוויר המאוד קטנים( 

בתנועה, המוכרים בשם אנרגיה  

קינטית. ברגע שמולקולת גז זזה 

ינת  פוגעת בלהב החוגה של טורב

הרוח, להב החוגה מתחיל להסתובב  

הפגיעה. האנרגיה  בעקבות כוח 

הקינטית מומרת לאנרגיה סיבובית,  

המוכרת גם בשם אנרגיה קינטית  

זוויתית. להמרת האנרגיה הסיבובית  

לאנרגיית חשמל, נדרש גנרטור.  

גנרטור היא מכונה ההופכת אנרגיה  

קינטית לאנרגיה חשמלית )חשמל(.  

סתובבת גורמת  טורבינת הרוח המ

למגנט להסתובב בתוך סליל  

סליל של חוט חשמל   – נטי אלקטרומג

הכרוך בספירלה. כאשר שדה מגנטי  

זז בקרבת סליל, מתח חשמלי,  

ובעקבות כך זרם חשמלי, מיוצרים 

בתוך הסליל. ככל שהמגנט מסתובב  

מהר יותר, כך מיוצרת כמות גדולה  

 (.יותר של זרם חשמלי )חשמל

 אנרגיה 

, יתכן ששמעתם מישהו  מסוימת  ת זמן בנקוד 

היר הצהרה כגון "כך מיוצרת אנרגיה." אולם  מצ

ד שאנרגיה  ויקים, עלינו לזכור תמי בתור חוקרים מד 

גיה  אנר  להריסה.   נתאינה ניתנת לייצור ואינה נית 

ניתנת להמרה רק מצורה אחת לצורה אחרת של  

, הנקרא בשם חוק  . זהו חוק חשוב בפיזיקהאנרגיה

     שימור אנרגיה.

 ממסרים 

 ה ניכרתמתח החשמל המושג מטורבינת הרוח בכל רגע נתון תלוי במיד

שבה טורבינת הרוח מסתובבת באותו הרגע. אולם אינכם  במהירות 

חשמלי לתוך רשת החשמל, כיוון שהוא עשוי  יכולים רק לספק כל מתח 

פגם. יותר נכון, מהנדסים חייבים לוודא כי המתחים החשמליים  להי

  בין החוגה לבין הגנרטור המווסת מותקן ממסר מכניתואמים. לשם כך, 

 את מספר הסיבובים כך שהחשמל המיוצר מכיל את המתח הנכון. 
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 אנרגיה  העברת 

ברגע שהחשמל המיוצר מוזן לתוך  

רשת החשמל, יש לו עדיין דרך ארוכה  

לפני שניתן לעשות בו שימוש על ידי  

הצרכן בבית. רשת החשמל דומה  

רכי שלה  במידת מה במבנה ההיר

נו, מלבד העובדה  לרשת הכבישים של

שמל, חשמל הוא מה  שברשת הח

שמועבר, ולא כלי הרכב. בדרך זו,  

תדמיינו שקיימים כבישים מהירים  

גדולים ומפותחים היטב, הנקראים  

בשם רשות קווי חשמל, אליה  

החשמל הגדולים,   תחנות כל  ותמחובר

ותחנות כוח   תחנות כוח גרעיניות כגון  

. קווים ראשיים אלה מעבירים  פחמיות

-220,000חשמל המכיל מתח של 

וולט )לשם השוואה, מכשירי    380,000

וולטים    5טלפון ניידים פועלים על 

בלבד(. קווי חשמל ראשיים אלה  

מגיעים לאזורים ולערים ולאחר מכן  

מתפצלים לקווי חשמל בעלי מתחים  

נמוכים יותר ויותר )עיינו ברשימה 

בין מגזרי חשמל נפרדים אלה,  להלן(. 

יש להעביר את המתח החשמלי שוב  

  ושוב. אל מדוע להשקיע כזה מאמץ?

כאשר זרם חשמל זורם דרך  

מוליך, כגון חוט מתכת, המוליך  

תנגד, או נדחף כנגד, הזרם  מ

 מה כמו במידת   –החשמלי 

רעיון החיכוך בין שני חפצים. לאחר  

מכן, החשמל מאט, אנרגיית החשמל  

תופעה  דת והמוליך מתחמם מעט. נאב

זו נקראת בשם התנגדות חשמלית,  

ל  מים, הנקרא על שמו שונמדדת באו

. באופן  Georg Simon Ohmהפיזיקאי  

ברור, המטרה היא לשמור את איבוד  

אנרגיית החשמל למינימום ברגע  

שהחשמל מועבר. יתכן וכבר ניחשתם:  

על    הדרך הטובה ביותר לשמור

התנגדות חשמלית נמוכה הוא להפוך  

        את המתח החשמלי לגבוה ככל הניתן! 

 אולם כיצד פועל שנאי כזה בדיוק? 



 

 

 

 

 

 

 מגניב! 

עובד  כך 

 שנאי. 

 ! מתחלףמתח 

זרם מתחלף, בניגוד לזרם ישר,  

דרוש על מנת לייצר את השדה  

, מה שמאפשר  נטי בתוך שנאיהמג

לו להפוך )או להמיר( מתח במידה  

וקיים מתח מתחלף. לכן, מתח  

מתחלף הינו בשימוש עבור רשתות  

 חשמל בכל העולם. 
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 צריכת חשמל 

שנוכל לעשות שימוש בחשמל משקע  על מנת 

החשמל שבקיר, יש להתאים את המתח  

לדרישות הקלט של המכשיר התואם )לדוגמא,  

וולט    5-כשירי טלפון ניידים לרוב זקוקים ל מ

(.  וולט   19-ומחשבים ניידים לרוב זקוקים ל 

מסיבה זו, ישנם שנאים בתוך מרבית ספקי  

הכוח, אשר נחשבים למכשירים בהם נעשה  

שימוש לטעינתם של מכשירי טלפון ניידים,  

 מחשבים ניידים וכן הלאה. 

 

 

 שקעים חשמליים! 
במידה ואתם מחברים  

משהו לשקע החשמל  

שבקיר בביתכם, או אז  

השקע החשמלי מעביר  

הרץ   60 -זרם מתחלף ב

מרשת החשמל )הדבר  

אומר שהחשמל משנה  

פעמים בשנייה(    60כיוון 

חיד  וולט. הדבר א 120-ו 

בכל רחבי ארה"ב  

וקנדה. במרבית  

  50אירופה, הערכים הם 

וולט. זה    230-הרץ ו 

 משתנה בעולם. 

 



 

 

 כלי רכב חשמליים 

 כלי רכב חשמליים 

במידה וטורבינת הרוח הייתה מטעינה את הסוללה  

ת מהטורבינה  הנטענת, באפשרותכם להוציא את המעטפ

מו מנוע!  ולבנות מכונית חשמלית, עם גנרטור הפועל כ

תוכלו למצוא את הוראות ההרכבה בשלושת העמודים  

כב חשמליים, כולל  הבאים, מלוות במידע נוסף על כלי ר

 את היתרונות וחסרונות שלהם. 



 

 

 הרכבת המכונית 



 

 

 

 

 

 כלי רכב חשמליים 



 

 

 

 

 

 הרכבת המכונית 

את גלגלי השיניים או את הגלגלים   אין לדחוף 

יותר מדי בחוזקה כנגד המסגרת. הקו האדום  

  1-כ מרווח של  ציג לכם היכן עליכם להשאיר מ

       בין הגלגלים למסגרת.  מ"מ

שמרו את הסוללה  

מוכנסת למקומה במהלך  

 ההרכבה.

לחצו על הלחצן והעבירו  

. צפו  OUT-את המצב ל

בזמן שהאנרגיה האגורה  

מהסוללה הינה בשימוש  

 לסיבוב גלגלי המכונית. 
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 כלי רכב חשמליים 

לנו יתרונות  כלי רכב חשמליים מציעים  

רבים. יש לנו תקוות גבוהות לכך שהם  

. להלן  יתרמו להעברת אנרגיה נקייה 

מספר יתרונות המוצעים על ידי כלי רכב  

 חשמליים: 

 ייצרים גזי פליטה מזיקים.הם אינם מ -
הם שקטים הרבה יותר ויכולים   -

 להועיל בצמצום זיהום הרעשים. 
  ה רבההם אינם מצריכים תחזוק -

מכוניות אלה אינן מכילות  )כיוון ש

 מנוע עירה, אין מצמד ואין תמסורת(.
בתיאוריה, באפשרותכם להטעין  -

 מכונית חשמלית גם בבית.

אולם, פיתוחם של כלי רכב חשמליים  

מצריך עוד דרך ארוכה. להלן מספר  

חסרונות שיש לכלי רכב חשמליים שכיום  

 נחקרים ונפתרים: 

 מדי. הים מחירי הרכישה גבו -
לוקח יותר מדי זמן לטעינת מכונית   -

חשמלית )בעיקר בהשוואה למילוי 

 בנזין במכונית( 
תשתית מתאימה הכוללת תחנות   -

 טעינה עדיין אינה קיימת. 
טווח הקילומטראז' נמוך הרבה יותר   -

בהשוואה למכוניות עם מנועי בעירה 

)כלומר, מכוניות המופעלות על בנזין 

 זל(או על דלק די

המכוניות הראשונות שהופעלו באמצעות חשמל 

, תקופה  19-היו זמינות כבר בסוף המאה ה

שבה מכוניות נחשבו לחדשניות ונדירות. אולם  

לעמוד בקצב  המנוע החשמלי לא היה מסוגל 

הביצועים של מנוע הבעירה, אשר פותח בשנות  

הוצאה מהשוק   , והמכונית החשמלית20-ה

  ם.במשך עשורי



 

 

 

 

 

תוך  סביר להניח שקראתם את המילים "שינוי אקלימי" ב

מאמרים בעיתון או במגזין. יתכן ושמעתן אותן  

בטלוויזיה, בבית הספר, או במסגרת דיון בין אנשים  

מבוגרים. כיום "שינוי אקלימי" נחשב למונח חשוב יותר  

 ויותר, אולם מה המשמעות שלו? 



 

 

 

 

 

 שינוי אקלימי 

 מהו שינוי אקלימי? 

אקלים אינו זהה למזג אוויר. אקלים מתייחס לתנאי  

מזג האוויר הכלליים בממוצע על פני תקופה ארוכה  

שנה לכל הפחות, בעוד שמזג אוויר מתאר   30של 

את מצב האטמוספירה בזמן ובמקום ספציפיים.  

שינוי אקלימי מתייחס למתי מזג האוויר הממוצע  

מהלך פרק זמן ארוך זה,  תנה בצורה ניכרת במש

 שאנחנו חוקרים כיום. וזהו משהו 

מצד אחד, ישנם גורמי טבע רבים הקיימים תמיד  

ונחשבים למאוד רגילים, כגון התפרצויות של הרי  

געש וזרמים באוקיאנוס )עיינו להלן(. אולם, למדנו  

שלנו    האקליםשלבני אדם יש השפעה גדולה על 

 חות שלו. על ההתפתו

  נוסף על כך, ישנם גזי חממה באטמוספירה שלנו 

( ומתאן  CO2כגון אדים )קיטור(, פחמן דו חמצני )

(CH4  המשתחררים באמצעות תהליכים טבעיים ,)

המתרחשים על פני כדור הארץ )התפרצויות של  

הרי געש, התאיידות וכן הלאה(. בגלל הגזים האלה  

החום לא יכולה להימלט לחלל דרך  קרינת 

האטמוספירה: במקום זה היא נספגת על ידי  

האטמוספירה או משתקפת חזרה לכדור הארץ,  

הטמפרטורה על   כמו מלכודות של גזי חממה בחום. 

   כדור הארץ עולה גם בשל אפקט זה של חממה. 

 קו את זה בד

תרשים פשוט  

של אפקט  

 החממה 



 

 

 

 קו את זה בד

ישנם מקורות  

אנרגיה מתחדשים  

 רבים לעתיד 

גורמים 

 אנושיים

נו בני  לנוסף על השפעות טבעיות אלה, 

הייתה גם השפעה גדולה על   האדם

האקלים, במיוחד מאז התיעוש.  

המכוניות והמפעלים שלנו משחררים  

, מה  CO2 & CH4כמויות אדירות של  

  שמגביר את אפקט החממה

   באטמוספירה. 

תוצאות של התחממות כדור  

 הארץ

ה לידי תנאי  התחממות כדור הארץ מביא 

מזג אוויר קיצוניים כגון סופות רציניות  

וגלי חום ארוכים. על מנת להאט את  

השינוי הזה, קיימים הסכמים גלובליים  

בהם מדינות הביעו הסכמה משותפת  

. בהקשר הזה,  CO2 - לצמצום פליטת ה

אנרגיות מתחדשות לכאורה חשובות  

במיוחד. אנו נחקור אפשרויות שונות של  

שת לפרטים בעמודים  אנרגיה מתחד

 הבאים. 

 מעבר אנרגיה 

פירה שלנו,  על מנת להגן על האטמוס

חשוב להשיג אנרגיה בדרך הנקייה  

תחנות כוח המופעלות על  ביותר שניתן. 

ם מאובנים )כגון פחם, נפט גולמי  דלקי

או גז טבעי( מייצרות גזי פסולת רבים  

בתור מוצרי לוואי. תחנות  ( CO2)בעיקר 

רעיניות משאירות מאחוריהן  כוח ג 

פסולת רדיואקטיבית מזיקה שתמשיך  

להתקיים במשך אלפי שנים. נוסף על  

כך, חומרי גלם אלה אינם זמינים עד אין  

. זוהי  סוף, היות שהם יתבזבזו לאט 

הסיבה לכך שמדענים פנו למקורות  

אנרגיה הזמינים כל הזמן לעתיד החזוי  

ת  אחרות, מתחדשת. מקורובמילים  –

אלה כוללים בעיקר את השמש שלנו,  

את הרוח, המים, המפעלים )ביומסה(  

ואת החום המגיע מהחלק הפנימי של  

. החלפת  כדור הארץ )כוח גאותרמי(

מקורות אנרגיה לא נקיים במקורות  

 מתחדשים מוכרת בשם מעבר אנרגיה. 



 

 

 

 

 

 שינוי אקלימי 

אנרגיות  

 מתחדשות 

 השמש 

ה  קרני השמש ניתנות להמרה לאנרגי

ת התאים הסולריים. לוחות  חשמלית בעזר

בר יותר ויותר שכיח.  סולריים הופכים לד

הסתכלו סביב השכונה שלכם או העיר שלכם  

וככל הנראה שתאתרו לוחות סולריים על  

גגות או בשדות סמוכים. עם המערכות  

הנכונות במקומן לאחסנה יעילה של האנרגיה  

דרישות  המופקת, היינו יכולים לכסות את כל 

ה שלנו עם האנרגיה הסולרית. השמש  האנרגי

שופעת מספיק, אולם  ה גיספקת לנו אנרמ

 למרבה הצער רק במהלך שעות היום. 

 הרוח 

ככל הנראה שראיתם לכל הפחות  

טורבינות הרוח  אלפי מאות  

המותקנות בכל העולם. ישנן  

טורבינות בגובה של מאות רגל  

ות לאיתור. כפי שראיתם  וקל

עוצמת הרוח   ראשונים בערכה זו, 

יית חשמל  גניתנת להמרה לאנר 

   גנרטור שבטורבינת רוח. ה בעזרת 

סכר חשמלי 

זה מייצר  

חשמל ממים 

 זורמים. 
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 דבר מלהיב! 

חום מהחלק הפנימי  

 של כדור הארץ 

 רקעית( גיה גאותרמית )תת קאנר

(.  5000°C - פנים כדור הארץ שלנו מאוד חם )קרוב ל

חום אדיר זה משמע שקיימת כמות גדולה של אנרגיה  

שם למטה. אנרגיה גאותרמית משמע הפיכתו של חום  

גאותרמי זה ליעיל עבור אנשים. לשם כך, נחפרים  

חורים מאוד עמוקים בתוך הקרקע ומוצפים במים.  

כמו אדים ומפעלי כוח  ועולים  המים האלה רותחים 

לכוחות תרמיים. אנרגיה גאותרמית ניתנת לשימוש גם  

בשיעור קטן יותר בבתים, עם מכשירי חימום הנקראים  

 ם משאבות. שב



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

יש לכם שאלות?  

צוות שירות  

הלקוחות שלנו  

 ישמח לסייע לכם! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


