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 מטרת הקורס:

הסטודנט להכיר את הבסיס התיאורטי והפיסיקלי של ייצור אנרגיית ממקורות אנרגיה בקורס זה ילמד 
מתחדשים או חלופיים, סיבות ראשיות הדורשות לעבור על המקורות אנרגיות אלו. להלן מקורות 
האנרגיה שייסקרו בקורס: אנרגיית שמש, אנרגיית רוח, אנרגיית מים, אנרגיה גרעינית, אנרגיה 

מסה. מטרתו של הקורס הינה להקנות לסטודנט -גיה של מים, גאות ושפל ,אנרגיית ביוגיאותרמית, אנר
הבנה בסיסית וידע כללי בתחום האנרגיה החלופית וגם בדרכי חסכון באנרגיה. הטעמה עשויה על 
הייצור והמרת אנרגיה חשמלית. בתום הקורס יוכל התלמיד לנתח ולתכנן מערכות המפיקות חשמל 

 ברי קיימה. ממקורות אנרגיה
 

 תוכן הקורס בראשי פרקים:
. התדלדלות מקורות אנרגיה לא מחודשות, זיהום של אדמה ואוויר, שינוים באקלים. טכנולוגיות 1

 בסיסיות
 של ייצור אנרגיית חימום ואנרגיה חשמלית היום.     

 מלית במערכות שיטות חיסכון באנרגיה חש דרכי חיסכון באנרגיה והורדת פליטת גזים. - E4. עקרון 2
 שונות. 

מאפיינים כללים, "קבוע שמש". שיטות המרת של אנרגיה שמש  לאנרגיית חימום  –. אנרגיית שמש 3
 מערכות מעורבות. ולאנרגיית חשמלית. 

 -שני סוגים תמיכה. (MPPT). תאי וסוללות שמש, מאפיינים כללים, עקרון ביצוע הספק אופטימאלי 4
מצבר )זרם ישר( ורשת חשמלית )זרם חילופין(. התאמת רמות שונות של מתח ישר  בעזרת ממירי  

DC-DC. 
. בית ירוק ובית שמש. שדה של סוללות שמש וקבלת אנרגיה מרבית . התאמת רמות שונות של מתח 5

 .  DC-ACישר עם מתח רשת בעזרת  ממירי
התפלגות  (Betz). ללים . מבנה של טורבינת רוח. הספק כניסה, חוק בתץמאפיינים כ -. אנרגיית רוח 6

 של מהירות רוח, שיטות הגבלת השפעה של מהירות יתר על המערכת.  (Weibull)וויבול
אנרגיה מכאנית, חימום וחשמל. קבלת ושמירה במימן, תאי  –. אסטרטגיות  שימוש באנרגיית רוח 7 

עבודה עם  י ועם רשת חשמלית. בחירת גנראטורים חשמליים,דלק. טורבינת רוח במשטר אוטונומ
 מהירות קבועה ומשתנה.

. אנרגיה גרעינית ותרמו גרעינית.  סוגי שימוש באנרגיה גרעינית, מבנה של כור גרעיני, תחנות כוח 8
 . גרעיניות

 מסה.-תרמית וביו-. אנרגיה של  מים, אנרגיה של גאות ושפל.  ניצול אנרגיה גיאו9
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