
   , שביניהם   –  ומה בנייה קנייה קטנות רוח טורבינות
 :  ,  , ובאנגלית  מקיפים נלווים מאמרים

1.Wind Electric systems simplified – Ian Woofenden homepower magazune 2005
2.Small Wind 101:An Overview of Small-Scale Wind Electric Systems , AWEA
3.http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm   
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        . עם       רוח טורבינת בניתי בטכניון הראשון תוארי במסגרת ערד ליד ואחת מודיעין ליד וחווה  אדם

,  )18עוד  וכיום  . 11.1.07סטודנטים בהנחייתי(        רוח טורבינת הבונה באילת קבוצה ישנה
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.    , בכך   אמשיך ואולי הראשון התואר ברמת
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http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm
http://www.solarpower.co.il/
http://www.solarpower.co.il/
http://www.solarpower.co.il/
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm


.    ? רוח    טורבינות סיווג קטנה רוח טורבינת מהי

גם           )  המכונה הרוטור של הסיבוב ציר כיוון פי על בראשונה מסווגות רוח  טורבינות
:        )  ,  , חשמל,  מפיקות הן איתו העיקרון פי ועל הלהבים הדיסקה הלהבים דיסקת הפרופלור

) לקרקע   )  ניצב אנכי סיבוב (ציר לקרקע   )  מקביל אופקי סבוב ציר
על   המבוססת  פעולה

העילוי  עיקרון
על   המבוססת  פעולה

הגרר  עיקרון
העילוי     עיקרון על המבוססת  פעולהפעולה

המבוסס
על   ת

 עיקרון
הגרר

Darrieus
H-rotor 

combined savonius

Savonius 
old greek style vertical 

sail turbine 
sidewinder

' מס     עם מודרנית רוח  טורבינת
   , עם  דקים להבים קטן  להבים

רב     עילוי היוצר אווירודינמי  פרופיל
נמוך  וגרר

 לא
מכיר.

http://www.encorecleanenergy.com/default.asp?c=2250
http://www.scoraigwind.com/fourwinds05/lores/index.htm


 . שלהם     –     הגודל לפי היא רוח טורבינות לסיווג השנייה השיטה
    ,     , המוערך       ההספק לפי אלא טובה שיטה שזו למרות הלהבים קוטר לפי זאת עושים לא  היצרנים

למונח)    שלי . rated powerתרגום   ) הטורבינה,      של יעבוד גם מותקן הספק אולי
-    –  ,  (   , וואט     אלף שהם קילוואט בוואט נמדד ההספק והוא מגדיר שהיצרן להספק היא  הכוונה

  "  ,      ) שבין  –    בטווח כ בד מסוימת רוח במהירות מייצרת שהטורבינה וואט מיליון שהם מגהוואט  או
10-12 . לשניה   מטר

 , תשומת            הטורבינה של ההספק את מעריכים שבה רוח למהירות בתעשיה סטנדרט שאין  מכיוון
      . בקוטר     רוח טורבינת יש אם להועיל יכול הלהבים לקוטר לעצמה    "1לב שקוראת  וואט 400מטר

בקוטר"    וטורבינה לעצמה    "2קטלני שקוראת -“400מטר    " ש   ברור אז שקט "400וואט קטלני    וואט
של           " מזאת בהרבה גבוהה רוח במהירות רק הזה ההספק את " ) 400תספק פי   שקט  (1.587וואט

 .

יחידות    - ● על קטנה הערה
.יחידות    , לשניה       מטר היא רוח בטורבינות המקובלת הרוח מהירות מדידת

 , השוואה  לשניה   = 1לשם " = 3.6מטר ש  (. 1.8קמ לערך  ) קשר

ל   היא ,    3ההתייחסות פרסומים-  : )    למצוא תוכלו ןלכן בספרות קבועים אינם התחומים  תחומים
)     , זהים    הגודל סדרי אך שונים טיפה נתונים עם

. 20עד .1    -  - קטנות   רוח טורבינות וואט הלהבים  – קילו מטר 1-7קוטר
2.20 – 200 .    – - בינוניות  רוח טורבינות וואט הלהבים  – קילו מטר 7-17קוטר
3.200 .    –  - גדולות  רוח טורבינות ומעלה וואט הלהבים  – קילו .17-50קוטר גודל      זה שנה וכל מטר



   ? הטורבינה    נתוני פענוח ברוח יש חשמל כמה

החשמל  .  תפוקת גרף       הרוח במהירות תלויה רוח טורבינת הספק    )2של המקסימום את מראה
      )     , " עם  –   קבועה מרוח להוציא לצפות שאפשר שעה כפול קילווט שהם ש קוט לא בקילוואט  נמדד

 . הלהבים   קוטר שינוי
בשלישית        –      ) הרוח למהירות יחסית האנרגיה חד יותר הרבה לשינוי גורם הרוח מהירות שינוי

(.1גרף 

המדודה              החשמל תפוקת את המראה גרף מספק היצרן בנויה או קנויה טורבינה כל  עבור
 . הרוח    מהירות בכל המתקבלת

(          , או,    השנתית האנרגיה תפוקת את המראה גרף לספק היצרן על חשוב יותר ואף  בנוסף
עם(          )   טורבינה עבור הטורבינה של הסיבוב ציר בגובה הממוצעת הרוח מהירות עבור  חודשית

Illustration 2:       רוח עבור טורבינה קוטר לפי מקסימאלי  הספק
לשניה  10של  מטר

Illustration 1:       הרוח במהירות העלייה עם הרוח אנרגיית עליית



    –       . הרוח    במהירות שמדובר נניח אנכי סיבוב ציר עם טורבינה עבור לקרקע מקביל סיבוב  ציר
.) הלהבים   שטח במרכז

של         פרסום מתוך גרפים של תמונות מובאות קטנות ,  whisper 100 & 200לדוגמא רוח  טורבינות
 " י  ע " southwest windpowerהמיוצרות י    ע ומיובאות  :solarpowerהאמריקאית

1.. הרוח    –      מהירות לעומת בוואט הספק רגעית חשמל תפוקת גרף
 , טורבינות    שתי מופיעות הטורבינה –  –    100פה את מציין  - -200ו whisper 100בצהוב

- ה –    את מציין שני .       whisper 200באדום של שהתפוקה למשל פה לראות  ניתן
ב   האלה לשניה   )13.5הטורבינות , m/sמטר מאוד(   -900דומה  -1000ו whisper 100ל 

-Wוואט ) -whisper 200ל(  ה .     של התפוקה נמוכה    whisper 200אך רוח מהירות  בכל
-   " ל    –    " בעוד בטן של לגרף יש בברור גבוהה היא .whisper 100יותר שקע    יש  הצהובה

- ה      של שהלהבים לכך קשור בקוטר   whisper 200זה -2.7הם ה      של הלהבים בעוד מטר
whisper 100    בקוטר רק  . 2.1הם

   ,       , מוערך  הספק מציינת הללו רוח הטורבינות את המייצרת החברה הזה  במקרה
 ! טורבינה      כל עבור שונה רוח ב  900במהירות -12.5וואט ה-    -1000ו whisper 100עבור

ב  -11.6וואט ה-     עבור לשניה של.       whisper 200מטר לאזור המצביע חץ הגרף על  ציינתי
 . האלה   המהירויות שני

2. . רוח          טורבינת של חשוב הכי הגרף בפירוש הוא הבא הגרף
           , רוח   טורבינות עם רוח חוות להרים רוצים היינו אם מספיק ואינו כללי מאוד  הוא

        . מגיבה    הטורבינה איך לדעת רוצים היינו הזה במקרה הגולן ברמת כמו  מסחריות
           , וכיוון   הרוח נתוני עם יחד הקודם בסעיף הגרף את לוקחים והיינו הרוח כיוון  לשינוי

. שנקבל          התפוקה של מפורט חישוב ועושים המקום של השנתיים הרוח
( " ש       בקוט החודשית התפוקה את נותן הבא אנרגיה(,    Kwhהגרף מדידת יחידות  שהם

החשמל   –         חשבון את משלמים אתם לפיהן היחידות אלו החשמל בתחום  המקובלות
    , לערך  משלמים ואתם החשמל . 48.3לחברת     " ביתי   צרכן אתם אם ש לקוט אגורות

, מסוימת           התפלגות עם שנתית ממוצעת מהירות כנגד מוצגת פה החודשית  התפוקה
  .      . שההתפלגות   ככל חשובה מאוד הרוח מהירות התפלגות הגרף בתחתית  המצוינת

 ,     , נקבל  –        זהה נשאר הממוצע אך חלשה ופחות חזקה רוח יותר יש כלומר יותר  צרה
 . חשמל  יותר

(   , השוואה           לשם בארץ נקודות במספר ממוצעת רוח מהירות מציין אני הגרף על
בגובה –    מדידה ,   –  50אילת בגובה  הגולן רמת (. 10מטר מטר 

Illustration 3: whisper100 & whisper200 -  הספק גרף

מוערך    -הספק
Rated wind speed



של      .3 פרסום מתוך מדודים נתונים של רוח,  SkyStream power systemתמונות  טורבינת
קוטר  )  גדולה " 3.7יותר     ) י  ע כן גם המיוצרות האמריקאית  :southwest windpowerמטר

     ,       , של  האמיתית ההתנהגות את מראה שלהם המיצוע ואת אמיתיות מדידות שמכיל הזה  הגרף

Illustration 4: whisper100 & whisper200  
חודשית    אנרגיה תפוקת גרף

הגולן  אילתרמת

Illustration 5: skystream -  הספק  גרף



     "      . רוח    טורבינות של התפוקה מדידת י ע מושגים כאלה ביצועים גרפי אמיתית ברוח רוח  טורבינת
  ,        ,   , גבוהה   ותפוקה יותר נמוכה תפוקה לעיתים רואים אנו ולכן מגדל על אמיתיים רוח  בתנאי

      , ממהירות       הטורבינה של והאטה מהאצה הנובעים אחד בסעיף כמו ציורי ביצועים מגרף  יותר
        .      , הייצוגי   הגרף את יניב כאלה מדידות של הממוצע לשני אחד רוח מכיוון או לשניה אחת  רוח

,        . ומסודר   –     ממוצע גרף להציג יבחרו מהיצרנים חלק לכן קודם שהוצג כפי הטורבינה ביצועי  של
  ,    . אותו          לעיתים רואים שאתם כפי אמיתיות מדידות גבי על הממוצע גרף את להציג יעדיפו  וחלק

 .   , זה     ופעם זה את פעם מציג יצרן
:3ישנם  הגרף            על לראות שניתן כפי רוח טורבינת של חשמל לתפוקת תחומים
, 0מ.1      –     / אין-  מסתובבת אינה הטורבינה הזה בתחום תפוקה תחילת מהירות עד ש  מ

וייצר            הגנרטור את שיניע באופן בלהבים סיבוב ליצור כדי ברוח אנרגיה  מספיק
דבר.            הם האפשר ככל נמוכה במהירות חשמל לייצר המתחילות רוח טורבינות  חשמל

,          , הנמוכות  במהירויות אנרגיה הרבה שאין לזכור תמיד חשוב אך ומהנה  אטרקטיבי
ב          להפיק מתחילה הטורבינה אם במיוחד משמעותי זה אין /  3.5ולכן או-  ש . 4מ / ש  מ

 ' מס     בגרף כמו שיפוע ,       1עבור אך  נתונים אותם עם טורבינה בין ההבדל  למשל
ב    אנרגיה להפיק /  4.5מתחילה ב-  ולא ש /     ! )3.5מ באתר-  אחוז כחצי הוא ההבדל ש  מ

ממוצעת     רוח מהירות ( 6.8עם    / אופינית  ריילי והתפלגות ש מ

כ,        )cut inממהירות .2 חשמל לייצר לראשונה מתחילה הטורבינה בה /3המהירות ש-   מ
(           ) " כ  התפוקה את ומגביל לתוקף נכנס הגנה מנגנון בה מהירות עד ל הנ  -11בגרף

        .) " ככל/   אקספנונציאלית בצורה עולה החשמל תפוקת הזה בתחום ל הנ בגרף ש  מ
. עולה   הרוח שמהירות

הטורבינה          .3 בה מהירות עד התפוקה את המגביל מנגנון נכנס שבה  ממהירות
 .       " בטורבינות  –   הגרף על קיים לא הזה התחום ל הנ בטורבינה לעבוד  מפסיקה

ב,   לערך /    25גדולות ב-  ותסתובב תעצור הטורבינה ש על-     90מ להגן כדי לרוח  מעלות
   ,      . מנגנון    אותו לעיתים גישות שלל ישנם קטנות בטורבינות הסערה שכוך עד  עצמה

ב    לפעולה שנכנס .11הגבלה        ,  / יותר-  גבוהות במהירויות גם המענה את יתן לערך ש מ



     ? ברמת    כהן למשפחת המתאימה טורבינה צריך אני טורבינה  איזה
) הרוח,      )     הבדלי רק לא וזה באילת לוי למשפחת תתאים לא הגולן

:     , בירורים        מספר לערוך עלינו לנו מתאימה רוח טורבינת איזה למסקנה להגיע כדי
●?   ?     "   ? בחורף    כמה ממוצע בחודש צורכים אנחנו ש קוט כמה שלנו החשמל צריכת  מהי

 ? בקיץ  כמה
●?  ?  ?  ?  " רבע       חצי הכל הרוח י ע לייצר רוצים אנו זה מתוך כמה
●   ?    ? מדדו     גובה באיזה הממוצעת המהירות מהי לרשותינו העומד הרוח משאב  מהו

?   ?    ? ממוצע?      בחודש שלה ההתפלגות מהי אותה מדדו מאיתנו רחוק כמה  אותה
 ? בקיץ?  בחורף

 .   ,   . לא       חלקן פשוטות חלקן עליהם לענות שעלינו השאלות כל הן אלה
תחומים    : לשני נחלקות השאלות

 :   ,   " כלומר  –      הייצור ותחום צורכים אנחנו ש בקוט חשמלית אנרגיה כמה כלומר הצריכה  תחום
.           , הדרישה   את לייצר בשביל צריך טורבינה איזה נדע זה ולפי יש רוח כמה

        , האחרונה     השנה של החשמל חשבונות את לקחת עלינו הצריכה תחום על לענות  כדי
 .     "   , חודש,  –  בכל צורכים אנו ש קוט כמה להיווכח כלומר ולהיאנח

     , על   עומד הארצי הממוצע האוזן את "   )   16.5לסבר כמה  בת זוכר אינני למשפחה ליום ש  קוט
(.        5או  4נפשות,  ל  החודשי החשמל חשבון את מחלקים אתם אם מספר-  30כמדומני  ומקבלים

 –          , כמו    קטנה רוח טורבינת התרנת לפני אלטרנטיבות מספר לשקול כדאי בהרבה זה על  העולה
,      ,    " תאורה      והחלפת שמש דוד התקנת והאיטום הבידוד שיפור י ע בבית החשמל צריכת את  לייעל

רוח –       –        טורבינת מלקנות כלכליים יותר השאר כל תרחישים בכמה שמש לדוד אולי פרט  כי
 . רוח                מספיק לכם ויש החשמל מרשת מנותקים או הגולן ברמת גרים אתם כן אם אלא קטנה

 . יותר     –     קשה לעבוד צריך הייצור תחום על לענות כדי
של              קרובה הכי המדידה נקודת נמצאת היכן ולברר המטאורולוגית לרשות לפנות צריך כל  קודם

    .          . שדה   לידכם יש אם בודד שקלים מאות מספר היא נתונים קבלת עלות רוח וכיוון  מהירות
 . שלו            הנתונים את לקבל ניתן אם לברר צריך קרוב מספיק כלשהוא תעופה

    , עם          האלה הנתונים והצלבת הרוח טורבינת תוצב בו לגובה הנתונים תיקון הוא הבא  שלב
 . הטורבינה      של הממוצעת התפוקה של הגרפים

     , הכי        הנתונים את לקבל וכדי סטנדרטית התפלגות עבור כלל בדרך מוצגים האלה  הגרפים
           , ולהכניסו  רוח מהירות לעומת הספק של הראשון הגרף את לקחת צריך למציאות  קרובים

דוגמת   התחזית           retscreenלתוכנה את ולקבל הרוח נתוני את גם להכניס ושם חינם  המופצת
האמיתית. 

    ,     , בגובה       רוח מד עם שנה לפחות של לאורך רוח למדידת מערכת ולהתקין לרכוש גם  ניתן
,         .     ) שקלים ) אלפי של בעלות כאלה מערכות לרכוש ניתן הטורבינה תמוקם בו לגובה רצוי  הקרוב

של        בעלות והבאתי שמצאתי זולה הכי "   )   450והמערכת מסתבר  לקנות ניתן אך אישי יבוא ח  ש
בכ מ "  832      אגרולן ח-  של(     ש ,   ,inspeedהיא צריכים      ואתם נתונים אוגר כוללת לא זאת  מערכת

    , איזה     )   אפשר כלומר מינימאליות ממש דרישות רגיל אישי למחשב אותה  windowsעם  486לחבר
,   24שיפעל (  95       . איזה     כמו נמוכה צריכה עם מחשב תמצאו אם שנה למשך ביממה  laptopשעות

נאמר,    שצורך ,   15ישן על     מדובר מכובה מסך עם ,  131.4וואט " כ  שהם ש " 66קוט עלות-  ח  ש
החשמל. 

 , אירופה            שונות המדינות תושבים של ממוצעת צריכה בין לבצע שניתן התאמות מספר  הנה
             , במהירות" חשמל של כמות אותו לייצר כדי צריכים שהם הטורבינה של הלהבים לקוטר ב  וארה

בגובה         מדוד באילת שיש כפי שנתית ממוצעת . 6.5מטר  – 50רוח לשניה   מטר

http://www.inspeed.com/wind_data_logging/Windware_Wind_Speed_Data_kit.asp
http://www.inspeed.com/wind_data_logging/Windware_Wind_Speed_Data_kit.asp
http://www.inspeed.com/wind_data_logging/Windware_Wind_Speed_Data_kit.asp
http://www.agrolan.co.il/product.asp?productid=195&CatCode=40
http://www.agrolan.co.il/product.asp?productid=195&CatCode=40
http://www.agrolan.co.il/product.asp?productid=195&CatCode=40
http://www.retscreen.net/
http://www.retscreen.net/
http://www.retscreen.net/


של       המצוין אתרו מתוך לרוח כגון        Paul Gipeהגרף בנושא מקיפים ספרים מספר כתב  Windשגם
Power for Home and Buisness . 

       , בין        שהוא היכן לבטח ממוקמת הייתה היא הגרף על ישראל את למקם צריך הייתי  אם
         . לפחות  היא הממוצעת הרוח מהירות בו באתר כלומר לאונטריו עם   )6.4קליפורניה לשניה  מטר

    ,     ,   ,   , ) בקוטר  בטורבינה צורך יש הגולן רמת או הגלבוע הכנרת דרום אילת למשל ריילי  התפלגות
.      8של  של         לרמה הצריכה את נקטין אם החשמלית הצריכה כל את לספק כדי לערך  מטר

       , כ –    של בטורבינה מחייהלהסתפק תנאי אותם ועם רוח באותה אפשר . 4גרמניה קוטר-   מטר
   ,         , נעשה    לא וזה חימום עבור היא החשמל צריכת עיקר בגרמניה כי מוטעית השוואה זו  אבל

        .     , " שמזג  בגלל יותר טובה השוואה אולי היא קליפורניה לחישוב פה נכנס לא ולכן כ בד  בחשמל
 . שלנו          לזו המתקרבת מזגנים אחרי נהירה שם ויש דומה האוויר

:        , על  מתבססת צריכים אתם טורבינה איזה ההחלטה כן אם
לייצר       ● רוצים אתם שלכם החשמלית מהצריכה אחוז כמה
לכם   ● יש רוח כמה

    –        , דלהם   ההשלמה על הוא רוח וטורבינות סולאריים פאנלים לגבי שתוהה למי מעניין נתון  עוד
 .  "   ,       . הגרף   השמש י ע שמונעים לרוחות הגורמים מהמנגנונים נובע בעצם זה השני את  אחד

 . רבים    ,       למקומות אופיינית התנהגות זוהי אך מסוים אתר מתאר למטה

Illustration 6:    , זהים       רוח בנתוני דרוש רוח טורבינת גודל לעומת חשמל צריכת



.    , החורף          בעונת וההיפך שמש והרבה רוח מעט יש הקיץ שבעונת פה לראות ניתן

Illustration 7      :והשמש הרוח אנרגיית של עונתי שינוי



   , עולה    –   זה וכמה מוכר מי קטנה רוח טורבינת קניית

 ?  ,          , ולמה  בשוק היום ונפוץ פופולארי הכי רוח טורבינת סוג איזה כן אם
 . עילוי             על המבוססות האופקי הסיבוב ציר בעלות הרוח טורבינות הוא נפוץ הכי הסוג
 ,         , וניסיון    גרר על מבוססות מטורבינות יותר גבוהה סיבוב מהירות מצוינת יעילות היא  הסיבה
.) משלהן,        )    יתרונות להן אך עילוי על המבוססות האנכיות בטורבינות קיים שלא נצבר

הבאים        :  מהחלקים מורכבת שכזו אופיינית קטנה רוח טורבינת

         , ובלתי     יותר חזקות הרוחות בו בגובה אותה לשים כדי מגדל גבי על מורכבת  הטורבינה
     , טורבינת .        מאותה אנרגיה יותר ונקבל עולה הרוח מהירות יותר גבוה שעולים ככל  מופרעות

 . בטיחותית,         מבחינה אנשים מגובה אותה להרחיק מנת ועל רוח

להבים

גנראטור

זנב

Illustration 8   :רוח טורבינת  רכיבי
קטנה  מודרנית

מגדל



.     , לצרכנים       בתורו מתחבר והוא הטורבינה של החשמל כבל יוצא המגדל בתחתית
:2קיימות  מערכות   סוגי

מצברים   .1 המטעינה רוח טורבינת
החשמל      .2 רשת את ישירות המזינה רוח טורבינת

 : מצברים   להטענת מערכת

: הבאים      מהחלקים מורכבת מצברים להטענת מערכת
1."    , עם       אלקטרוניקה ומכיל למצבר הנכנסים הזרמים את המווסת טעינה  “dump loadבקר

לא           –   אם מלא והמצבר מדי חזקות רוחות כשיש והטורבינה המצבר על להגן  שתפקידה
, ורועש            מסוכן וזה לשליטה מחוץ תאיץ היא עומס באיזשהוא הטורבינה את  מעמיסים

 . ינזק              המצבר אותה תעמיס זו שפעולה מנת על המצבר את להטעין לה ניתן ואם
מצברים  - .2 בנק

 !      . מדובר       רכב מצבריי לא הם אלה כלל בדרך חומצה עופרת ממצברי מורכב  יהיה
,         , אחרים   חשמליים רכבים או מלגזות של מצברים כמו עמוקה לפריקה  במצברים

לכ    עד להפרק .       20%המיועדים רצוף-   פעמים כמה זה את תנסו אם שלהם  מהקיבולת
. מהמצופה          מהר חייו את יגמור הוא רכב של מצבר עם

Illustration 9        :עבור המגדל בגובה העלייה עם הרוח באנרגית  עלייה
טורבינה  אותה



ל  .3 מתח (ACוולט-  220ממיר החשמל )  –     ברשת הקיים המתח חלופין מתח
חשמל            מכשירי להפעלת המצברים בבנק להשתמש כוונה יש אם הכרחי פריט  זה

סטנדרטיים. 
ישר,            ) למתח המתאימה תאורה לקנות אפשר אז תאורה היא המטרה אם  (DCלחלופין

המצברים   ) בנק (.48Vאו  12V, 24Vשל טיפוסי 

Illustration 10     :מצברים להטענת רוח טורבינת מערכת

    .    ,    , רוח  טורבינת בעלות כשנוקבים בנפרד לקנות יש המצבר מתח והממיר המצבר  את
      ) הבסיסית )     האלקטרוניקה עם הרוח טורבינת לעלות אחרת נאמר כן אם אלא  מתכוונים

    – (   ,     –   . צוין   כן אם אלא שוב התקנה וללא מגדל ללא היא העלות כן כמו בלבד מצבר  להטענת
 .) אחרת  במפורש

  ,        , מהחלקים   מורכבת החשמל רשת את ישירות המזינה רוח טורבינת השני מהסוג  המערכת
הבאים:

הטורבינה          .1 ידי על המופקים והמתח הזרם את להמיר שתפקידה אלקטרונית  מערכת
 ,"  "    . מכיוון    סינכרוני ממיר פשוט נקרא הרכיב החשמל לרשת המתאימים  לכאלה

 . החשמל     רשת עם להסתנכרן שתפקידו
2., חשמל           הפסקת של במקרה החשמל מרשת הטורבינה את לנתק יודעת  המערכת

 . שליטה        מכדי תצא שלא כדי הטורבינה את ולהעמיס

מצברים  בנק

מתח  ממיר
 ( ) 220~שנאי

DCעומס 

ACעומס 

טעינה  בקר



     ) מהטורבינה     )  המופק החשמל את מזינה למעלה בתמונה השני מהסוג רוח טורבינת  מערכת
-   (    " ל    ובהפוך בדומה והמתח התדירות התאמת כ ת החשמל רשת לשעון(   upsלתוך כך  וגורמת

 -      !   ) " פשוטה )  מאוד היא פה הפעולה הפוך להסתובב ש קוט מד החשמל
●         , מסתובב  החשמל ושעון מהרשת מוזנים מהבית החשמל מכשירי כל רוח  כשאין

. הרגיל  לכיוון
●      , היחסי   /    החלק את צורכים החשמל מכשירי גבוהה חשמל וצריכת רוח מעט  כשיש

.    , החשמל  מחברת והשאר הרוח מטורבינת
●      , החשמל   /    כל את צורכים החשמל מכשיר נמוכה החשמל צריכת רוח הרבה  כשיש

הופכים         –   אנחנו אחורה אותו ומסובב החשמל שעון דרך עובר והעודף  מהרוח
.          , מפיקה  שהטורבינה החשמל עודף את צורך לבית מחוץ משהו חשמל לייצרני

-   ( ? מ            ישירות מתורגם חשמל לייצור קטנה רוח טורבינת לכם מתאימה אם תדעו איך כן אם
Ontrio small wind turbine FactSheet )

●  , לפחות         גבוה שנתי רוח מהירות ממוצע עם במקום גרים לשניה   )4-4.5אתם מטר
14.4-16.2 ) " ש  קמ

בגודל     ● לפחות הוא שלכם , 4046אייקר  )1השטח " כ~  ר ( 4מ דונם- 
גבוהים       ● תרנים הרמת על מקומיות הגבלות אין
החשמל    ● לרשת מחוברים לא אתם
גבוה    ● חשמל חשבון לכם יש
ארוך      ● לטווח השקעות עם נח מרגישים אתם
הטורבינה     ● את למקם יכולים לטורבינות    ) 250-300אתם פחות הקרוב מהשכן  מטר

מ       פחות של מוערכת תפוקה עם (1מתחת קילוואט- 

   ,        , החשמל    תעריפי כי רלוונטיות ממש אין גבוה חשמל חשבון לגבי בישראל חיים שאנו  מכיוון

Illustration 11     :החשמל לרשת מחוברת רוח טורבינת

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm


 )     ! אנרגיה      )    שימור לעודד וכך להיות צריכים שהיו כפי בצריכה העלייה עם משתנים ולא קבועים
של     –          הקמה להצדיק כלכלי יותר שהרבה נכון בפירוש זה החשמל מרשת בניתוק חיים  לגבי
 ,      . אפשר         מתאים הרוח משאב אם אך מהרשת זול חשמל שאין איפה חשמל לייצור רוח  טורבינת

 .)   , הנכונים       )   במקומות למשל הגולן רמת לרשת חיבור שיש איפה גם זאת להצדיק

    , " מתוך     למשל ל בחו רוח טורבינת עלות , Ontrio small wind turbine FactSheetהערכת

     " בין     בטווח רוח טורבינת י ע מופק לחשמל מחירים " 0.07נותנת ל $  ש .0.96לקוט " ש- $  לקוט
של        שער לפי לשקלים ישיר בתרגום של      4.5כלומר בטווח מדובר לדולר "4.32 – 0.315שקל ח   ש

     .   , בארץ" ,      החשמל מחיר השוואה לשם הטורבינה ובסוג באתר הרוח במשאב כמובן תלוי ש  לקוט
כ  , 0.5הוא   (     . "  " הציוד-  הטורבינה קניית עלות האלה בנתונים ההתחלתיות העלויות ש לקוט ח  ש

   )      , בין    היא מגדל גבי על שלו וההתקנה למעלה שתואר כפי  לקילוואט 8000$-2000$הנלווה
 .) מוערכת )   תפוקה קילוואט מותקן

 .) יבואנים        )  –   רק יצרנים אין קטנות רוח טורבינות של ספקים כמה ישנם בארץ
1.Solarpower  
2.interdan  
  אגרולן.3

 " י      ע שנמכרות טורבינות עבור נתונים :2הנה הללו   מהיבואנם

סולרפאווראגרולןיחידות
Windtalker 400Whisper 200דגם

מוערך  watt4001000הספק

יציאה  volt1212,24,48מתח

ח" עלות 577514000ש

$12833111עלות

Illustration 12      :קטנות רוח מטורבינות חשמל לעלות ההערכה

http://www.agrolan.co.il/product.asp?productid=178&CatCode=40
http://www.interdan.co.il/about.asp
http://www.solarpower.co.il/wind.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/03-047.htm


סולרפאווראגרולןיחידות
מוערך   להספק KwRated32083111/$עלות

" ל  בחו $2500עלות

) אחר  )  דגם בסין KwRated1560/$עלות

manualSouthwest windpowerקישור

אחרים   של folkcenterkensolarניסיון

של             הנתונים של הוא קטנות רוח מטורבינות חשמל לעלות ההערכה בגרף הכחול  הקו
- ו    אגרולן של . solarpowerהטורבינות

    , בין     מהווה והיא הטורבינה עלות שזאת לזכור התקנת     12-48%צריך של הכוללת מהעלות  בלבד
מגדל    . גבי על הטורבינה

ל     מעודכן קטלוג להזמין דנית-   2006ניתן בטווח     folkcenterמחברה רוח טורבינות  5W-50Kwשל
. מוערך  הספק

: קטנות           רוח טורבינות של העולם מכל יצרנים של רשימה מצורפת בנוסף

של    מאמר ERNEST ORLANDO LAWRENCE BERKELEYמתוך
NATIONAL LABORATORY

Environmental Energy Technologies Division
1 Cyclotron Rd., MS 90-4000, Berkeley, CA 94720 2002מ-

Table 4.10.  SWT Manufacturers (or in some cases, distributors)
Company Name Web Address Country Product Range

Horizontal Axis
Amp Air www.ampair.com UK 100W
Atlantic Orient Corporation www.aocwind.net US 50kW
Bergey Windpower www.bergey.com US 1-50kW
J.Bornay Wind Turbines www.bornay.com Spain 250W-6kW
Gazelle www.mkw.co.uk/renewable.htm or

www.northenergy.co.uk/
UK 20kW

Aerogen Wind Turbines 
(LVM)

www.unlimited-
power.co.uk/Aerogen_wind_turbines.html

UK 48-360W

Pitchwind www.pitchwind.se/ Sweden 20-40kW
Proven www.provenenergy.com/ UK 600W-6kW
Southwest Windpower www.windenergy.com/ US 400W-3 kW
Synergy Power Corporation www.synergypowercorp.com/ Hong Kong 125W-30kW
Vergnet www.vergnet.fr/index3.html France 1-225kW
WindStream Power Systems www.windstreampower.com/ US 120W
Wind Turbine Industries 
Corporation

www.windturbine.net/ US 20kW

MGx LLC www.mgx.com/ US 1.5-3kW
Abundant Renewable Energy www.ahanw.dhs.org/abundantre/ (re-

manufactures Jacobs turbines and 
distributes African Wind Power turbines)

US 2.4-3.6kW

Northern Power Systems www.northernpower.com/framesets/sub1_p
roducts.html

US 100kW

Mass Megawatts www.massmegawatts.com/ US modular
Marlec Engineering www.marlec.co.uk/ (Rutland 

Windchargers)
UK 25W-??

Aerocraft http://www.aerocraft.de/ Germany 120W-1kW
Westwind Wind Turbines http://www.westwind.com.au/ Australia 3-20kW
Fortis Windenergy www.fortiswindenergy.com/ Netherlands 100W-30kW

http://www.fortiswindenergy.com/
http://www.westwind.com.au/
http://www.aerocraft.de/
http://www.marlec.co.uk/
http://www.marlec.co.uk/
http://www.marlec.co.uk/
http://www.massmegawatts.com/
http://www.northernpower.com/framesets/sub1_products.html
http://www.northernpower.com/framesets/sub1_products.html
http://www.ahanw.dhs.org/abundantre/
http://www.ahanw.dhs.org/abundantre/
http://www.ahanw.dhs.org/abundantre/
http://www.mgx.com/
http://www.windturbine.net/
http://www.windstreampower.com/
http://www.vergnet.fr/index3.html
http://www.synergypowercorp.com/
http://www.windenergy.com/
http://www.provenenergy.com/
http://www.pitchwind.se/
http://www.unlimited-power.co.uk/Aerogen_wind_turbines.html
http://www.unlimited-power.co.uk/Aerogen_wind_turbines.html
http://www.northenergy.co.uk/
http://www.mkw.co.uk/renewable.htm
http://www.mkw.co.uk/renewable.htm
http://www.mkw.co.uk/renewable.htm
http://www.bornay.com/
http://www.bergey.com/
http://www.aocwind.net/
http://www.ampair.com/
http://www.folkecenter.net/default.asp?id=19396
http://www.folkecenter.net/default.asp?id=19396
http://www.folkecenter.net/default.asp?id=19396
http://kensolar.com/tek9.asp?pg=products&specific=jnrncpg8
http://www.folkecenter.net/gb/rd/wind-energy/testfield/test/
http://www.windenergy.com/whisper_200.htm
http://www.igetcol.it/IGET-400.pdf


Vertical Axis
Wind Harvest www.windharvest.com US 25kW
Sustainable Energy 
Technologies

www.sustainableenergy.com/renewable/win
d.html

Canada 250kW

Shield (Jaspira) www.shield.fi/ Finland 20W-10kW
WindSide www.windside.com/ Finland 20W-7.5kW
Ropatec www.ropatec.com Italy 0.5-6kW
Ampair www.ampair.com UK 4W
Terra Moya Aqua (TMA) TMA does not have a web site US 20-750kW
The Turby www.turby.nl Netherlands 2 kW

http://www.turby.nl/
http://www.ampair.com/
http://www.ropatec.com/
http://www.windside.com/
http://www.shield.fi/
http://www.sustainableenergy.com/renewable/wind.html
http://www.sustainableenergy.com/renewable/wind.html
http://www.windharvest.com/


קטנות     רוח טורבינות של בנייה

 ? קטנה      רוח טורבינת לבנות מתאים למי
פנוי ● זמן
טובות ● ידיים
●)  ( :    , חלקית   רשימה כגון כלים עם נגיש עבודה חדר

עמוד ○ מקדחת
שלייף○
○)     , חשמלי  ) מקצוע מאוד ומומלץ רגילים לעץ מקצועים
יגסו' )○ (jigsawג

רתכת○
דיסק  ○ מסור

 . מזה  –    שיהנה מישהו חשוב והכי
 ) כמובן         )    תפוקה אותה עבור רוח טורבינת מלקטנות פחות עולה קטנה רוח טורבינת  אםבניית

 ! העבודה     זמן את משקללים ,   לא שתקנו –       כבר עדיף מזה להנות הולכים לא אתם אם  כלומר
. הנקיה      ומהתחושה הנקי מהחשמל ותהנו טורבינה

  , לפני        קטנות רוח טורבינות לבונה טיסנאי מלהיות עברתי .     5אני באופן  קורה לא כמובן זה  שנים
ב,         חדש טיסן שום בניתי לא עובדתית אבל ,    5רצוף בניתי-   זאת לעומת האחרונות  3שנים

 . קטנות   רוח טורבינות
תכנן      שבניתי הטורבינות כל כ      )Hugh Piggotאת ממנו תוכניות של רכישה  אספתי- $( 25ולאחר

 . ובניתי   החומרים את
  , בעלת       אופקי סבוב ציר עם טורבינה היא ,  ) 3הטורבינה על    מיוצר וגנרטור אורן מעץ  להבים

 .         )! פלדה   דיסקות על בפוליאסטר יצוקים קבועים מגנטים בעל כן גם ידינו
של          באתר למצוא ניתן הבנייה תהליך של תמונות  .כאן Hugh Piggot -  ScoraigWindElectricהמון

של    קבוצה רוח  ישנה טורבינות ,  חובבי "     " להבים  כגון ל הנ לטורבינה חלקים שמוכרים ב  בארה
מעץ  ) .     280$מוכנים    , ) יקר   הכי הרכיב הם המגנטים ומגנטים פלדה דיסקות משלוח  בלי

כ –  - 1600במערכת     . " ל-  יגיעו העלויות שאר ח '3000-5000ש      , " אנקיסטים  ג אתם כמה תלוי ח  ש
    ,   . פלדה     צנור העשוי מגדל עלות חדש לקנות רוצים אתם , 2וכמה אינסטלציה    של  כבלים 4צול

6-8   " ו  שזורה פלדה מ עפר-   )      5מ ממולאות חביות מחצאי שונים אילתורים או בטון  יציקות
בין(     ינוע "  . 1500-3500למשל ח  ש

 .      , תמונות      הטורבינה בניית במהלך כרגע והם ובלוטן באילת לקבוצה הדרכה העברתי  לאחרונה
למצוא     ניתן לעיתים . וכאן כאןהמתעדכנות

. בהמשך    מצורפת החומרים רשימת

http://www.imby.biz/webgui/home/buildingwindturbines/-
http://www.imby.biz/webgui/home/buildingwindturbines/-
http://www.imby.biz/webgui/home/buildingwindturbines/-
http://www.imby.biz/webgui/home/buildingwindturbines
http://www.imby.biz/webgui/home/buildingwindturbines
http://www.imby.biz/webgui/home/buildingwindturbines
http://www.forcefieldmagnets.com/catalog/index.php?cPath=22_30
http://www.forcefieldmagnets.com/catalog/index.php?cPath=22_30
http://www.forcefieldmagnets.com/catalog/index.php?cPath=22_30
http://www.scoraigwind.com/liverpool/index.htm
http://www.scoraigwind.com/liverpool/index.htm
http://www.scoraigwind.com/liverpool/index.htm
http://www.scoraigwind.com/buildyo/index.htm
http://www.scoraigwind.com/buildyo/index.htm
http://www.scoraigwind.com/buildyo/index.htm
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm


בערבה       –  רוח טורבינות קורס עבור חומרים 1.9.2006רשימת

של      מתוכניתיו רשות עם - Hugh Piggotתורגם  2005מ 

●: ללהבים   עץ קרשיי
^40 * 150: חתך  “ מ  2מ
"1200: אורך  מ  מ
3: כמות 

דיקטים:●

-עובי ל  ה"כמותשטחמשמש סכ
6" מ  הרוטור  מ תבנית מכסיי

מגנטים'   למיקום יג ג
400*400

קוטר 300
2
1

1200*400

9" מ  ציפוי –   מ עם דיקט  זנב
ישנו    אם לגשם עמיד

לתבנית   מרכזי  עיגול
מגנטים

900*600

קוטר 158
1
1

1200*600

12" מ  להבים  מ לחיבור  דיסקים
עמיד-     ציפוי עם  דיקט

ישנו   אם לגשם
סלילים   ליפוף מתקן

סטאטור  תבנית

קוטר 250
100*75

600*600

2
3
1

1200*600

19" מ  ומכסה מ  תחתית
סטאטור  לתבנית
רוטור  תבנית

600*600

400*400

2
4

1200*1500

●: פלדה  צנורות

נומינאלי  פנימי גודל חיצוני קוטר -קוטר ל  אורךמשמש
1“33.4" מ  בדופן מ  השתמש

עבה
זנב   "200מיסוב מ  מ

 ¼1“42.2" מ   צריך“ 1צינור מ
פנימה  להיכנס

"1350זנב מ  מ

 ½1“48" מ  ומתקן  מ מגדל  ראש
החזקה 

2000" מ  מ

2“60.3" מ   צריך“ 1צינור ½ מ
פנימה  להיכנס

לציר   חיצוני  צינור
הרוח   אל סיבוב

300" מ  מ



●: פלדה  לוחות

-רוחבאורךעובי ל  ה"כמותמשמש סכ
8" מ  "300מ מ  מ

65" מ  מ
300" מ  מ
65" מ  מ

אליהם  –  רוטורים  דיסקות
 , עם  המגנטים  מודבקים

למוטות  ) לחיבור  חורים
) ראשיים  הברגה

עליון   צינור סתם

2
2

300*600

10" מ  "100מ מ  "56מ מ  זנב   מ ציר חיבור 56*1100משולש

●: פלדה    של נוספים פרופילים

-פרופילמידה ל  ה"משמש סכ
נבה ר"  פרופיל "6*50*50 "900חיבור מ  מ

30*8) מלבני  ) שטוח זנב   פרופיל דיקט "600חיבור מ  מ

●: ואומים  ברגים

-אורךקוטרסוג ל  כמותמשמש
הברגה  מוט

אום

שייבה

אום   כןלל  בורג
ושייבה

M12

רוטור   חיבור
לסטאטור

1.5) אורך   ) מ

רוטור   חיבור
לסטאטור

40

רוטור   חיבור
לסטאטור

20

70" מ  רוטור מ 4תבנית

או   הברגה  מוט
בורג

או   הברגה  מוט
בורג

ושייבה  אום

M10

150" מ  ליפוף מ  מתקן
סלילים

1

50" מ  זנב  מ דיקט  חיבור
זנב  לצנור

3

ליפוף   מתקן
סלילים

10

אום   כולל  בורג
ושייבה

M625" מ  10שונותמ

אום   כןלל  בורג
ושייבה

M525" מ  גשרי מ  חיבור
דיודות

5



-אורךקוטרסוג ל  כמותמשמש
פינים   או מסמרים

עץ  בירגי

עץ  בירגי

5" מ  מ

40" מ  ליפוף מ  מתקן
סלילים

4

32" מ  להבים מ  חיבור
חיזוק  לעיגולי

100

50" מ  של מ  מכסה
סטאטור

20

נבה:●

מסוג      מכונית של אחורית Shevrolet Cavaluer or Opel Vectraנבה

●: ושרפים   פיברגלאס

-תאור ל  כמותמשמש
מעורבב )   זרז עם  פוליאסטר

מראש( 
וסטאטור   רוטור "2.5יצור ג  ק

לפןליאסטר  ג 50מקשה
טאלק  לפוליאסטר אבקת "2.2מילוי ג  ק

) זכוכית )  בד וסטאטור  פיברגלאס רוטור מ 1*1חיזוק
וואקס  תבנית פוליש "0.5הכנת ג  ק

תבנית סיליקון  1שפורפרת הכנת

מגנטים:●

(  NdFeBמגנטים  24 בגודל )  10*30*46נאואדימים

●: חשמליים  רכיבים

-מידהתאור ל  כמותמשמש
מצופה   נחושת  חוט
 ) לסלילים ) אמייל לכה

#18 AWG
1.18" מ  מ

סלילים  "3ליפוף ג  ק

עמיד     ציפוי עם גמיש  חוט
גבוהה  AWG #18בטמפרטורה

0.75" מ  מ

סלילים  '15חיבור מ 

ופלקס   בדיל חוטים לחם  הלחמות
לסלילים

1' מ 

שרינק   גדולה צנורית  מספיק
סביב   להתלבש

החיבורים

החיבורים  '1בידוד מ 

-1לפזה  35A 600Vדיודות מ  -ACהמרה DC5ל 

חשמליים  " – 6.3 מחברים איכות  מ דיודות   מ גשרי 25חיבור



-מידהתאור ל  כמותמשמש
 - ) אך ) סטנדרטיים  לרכב

אחר    מחברים סוג  כל
כן    גם יעבוד

גבוהה

חיבורים  –  קופסת
 , כלומר  עדיף  אלומיניום

בית  heat sinkכבר  עבור

דיודות  55*170*120 גשרי 1מיקום

חיבור     –heatsinksמשחת
תרמית   מוליכות  בעלת
גבוהה

דיודות   גשרי  חיבור
heatsinkל-

קטנה  שפורפרת

צינוריות –   שוקולטות
אלן     ברגי שני עם  פליז

שרוול   בתוך  מושקעים
 " שחור,  כ בד פלסטיק

לחוטיי   מתאים
החשמל

חשמל   חוטיי בלוק  )12חיבור  חיבורים
עם    חיבורים 12אחד
קומבינציה   כל  או

אחרת(
חשמלי    לבידוד דביק אינץ½  ¼  סרט גלילים 2בידודאו

מפלסטיק   ) הגנה צינור
) " כ    בד שחור או ירוק

20 " קוטר  מ חשמל  מ חוטיי  הגנת
עד   מהסטאטור

הדיודות  לגשר

450" מ  מ

●: נוספים  חומרים

-תאור ל  כמותמשמש
ריתוך  (ריתוךאלקטרודות אחת  )  אריזה קילו חצי

למסורית   ) נוספים להבים 2ניסור(hacksawלהבים
ידני     דיסק למסור נוספים פלדה דיסקים יותר  1ניסור או

לגימור  -  שטח   –carkitפוליאסטר פני  תיקוני
' וכו,  זנב להבים

קטנה  פחית

ציאנואקרילט  -  מהיר מגנטים דבק  הדבקת
פלדה  לדיסקות

קטנה  ) '(20שפורפרת גר 

למוטות  locktiteדבק  אומים  תפיסת
ברגים/ הברגה

קטנה  שפורפרת

קטנה מייסביםגריז כמות
עופרת  להבים יריעת " 1איזון ג  ק

עליונות     לשכבות וצבע יסוד ועץ   צבע פלדה חלקי צביעת
וצבע מברשות שרף

) זכוכית  ) שיוף ולהבים  נייר יציקות שיוף
מסוג     חיתוך למסור נוספים  להבים

jigsaw) ' קסון )  ג המכונה
לתבניות   דיקטים להבים 2חיתוך



למערכת       ● הרוח בטורבינת לשימוש הדרושים וחלקים מצברים  stand aloneחומרים  עם
לאגירה:

-גודלתאור ל  כמותמשמש
ברזל   מגדל  (2צנור  לפחות“ )

שזורים   פלדה  וכבלים
"6מתאימים ) מ   מ

לפחות(

הטורבינה   מיקום
רוח    יש בו  בגובה
חזקה

1

לחיבור   חשמל  כבל
למצברים  הגנראטור

ביניהם   במרחק  תלוי
הגנראטור  ומתח

1

חומצה  מצבר עופרת  מצבריי
עמוקה   לפריקה

: מינימום  גדליי
12V 400Ah
24V 200Ah
48V 100Ah

1

) רבמודד ) V 12עבור  A 0-50מולטימטר
0-25 A  24עבור V
0-15 A  48עבור V

תפוקה  1מדידת

טעינה   או Xantrex C-40לדוגמא בקר
Morningstar TS45

הבטרייה   הגנת
יתר   מטעינת
יתר  ופריקת

1
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