
 

 
 הפקולטה להנדסה, המחלקה להנדסה אזרחית.

 
 מבנים.-התמחות: הנדסה הידראולית

 :נושאבהצעת מחקר לביצוע עבודת מסטר 
 

 ים לניצול אנרגיית גליחופי מתקן  תיכנון

 
 קיןיוזד"ר ארקדי בר :המנחה

 י פנחסיד"ר גד מנחה נוסף:

 

 תקציר
בוסס על . המתקן מים לניצול אנרגיית גלין ל מתקחדש ש אלטרנטיביפיתוח ותכנון של מודל מוצע יעסוק בהמחקר ה

שנעה במובל צילינדרי. הלחץ הנגדי ות של בוכנה , לאנרגיית תנודל הימי, המשתנה בתדירות של הגעומד הלחץ המרת
מכניזם פשוט מחבר את הבוכנה ברום אפס.  ,כמעט קבועהמים הינו פלס מבה  בריכהמופעל מצד זיר את הבוכנה מחש

רמטרים פוטנציאלית ופתפוקה אנרגטית  .אנרגיית הגלים זמתקן משמש לריכופתח המפרץ קטן שמתכנס ל. רטורעם גנ
קירות ובכלל זה  ,וטכנית הכוללתעבור המערכת ההידר כמו כן, ינתן פתרון הנדסיל המתקן ייבחנו בעבודה. מיטביים ש

בנוסף (. STRAPדוגמת דול ותכנון )מית תוכנהעבודה כרוכה בחישובי קונסטרוקציות ובשימוש ב המפרץ והבריכה.
 מופעל בנמל יפו.דוגמת זה שתקן המצופים המוצע עם מתיעשה בחינה השוואתית של המתקן 

 

 כללי רקע
בה הגלים גדל כשגו kW/m 80 ויכול להגיע לכדי , kW/m 15בגודל נאמד ההספק הממוצע ליחידת אורך חזית גל ימי 

התקנת מערכת של של הספק זה. הפתרון המרכזי כיום הוא ניצול ה לגבי אופן רונותקיימים מספר פת לשני מ'.
צינורי בתוך מתחם  "י הגל הגואהנדחס עשאוויר המצופים, מסוגים שונים. פתרון נוסף מבוסס על ניצול לחץ יתר של 

 העיקריים. פתרונות השל ביקורתית  -השוואתיתל סקירה העבודה תכלו המצויד בטורבינת גז.
 

 להמוב כי לאורך צירחתך אנ

 
 

 המטר
 ערכת ההידרוטכנית.מגלים ולתכנן את הת לניצול אנרגי לפתח מתקן

 

 



 יההבע הצגת
 : נדרש

ואת הפרמטרים  את התפוקה האנרגטית מתקן,של הגלים בסמוך לפתח ה ות ומשרעתתדירלחשב, בהינתן  (1)
  .בוכנהה טר, כגון: משרעת תנודות הבוכנה, קו המערכתהמיטביים של 

 הבריכה.והמפרץ קירות תמך כולל הקירות  :וטכנית הכוללתמערכת ההידרלתכנן  (2)
 .המצופים ניתקהמוצע עם מחינה השוואתית של המתקן ב( 3)

 

 מחקר משוערת:תכנית 
  .ניצול אנרגית גליםפתרונות של השוואתית  הסקיר  ●
  .גל במהלך מחזורעל הבוכנה תאור מערך הכוחות דינמיקה:   ●
 פונקציה שלוך לפתח המובל, כבסמשלבין תנודות פני המים תנודות הבוכנה  ביןהפרש פאזה טיקה: קינמ  ●
 גנרטור".-הספק היחידה "בוכנה    
 .של המערכת: קוטר הבוכנה, אורך המובלעיקריים פרמטרים ביעת ק  ●
 .מיםהמפלס  של תנודות ירותמשרעת ותד, קביעת שטף האנרגיה הגלית אל פתח המתקןתאור  ●

 

 :(לימודי התואר) תאורטי נדרש רקע
 ,(להנדסה כימית) נ"ז 2.5, זורמים שימושיתמכניקת  ●
 ,(מסלול אנרגיה ,הנדסת מכונות ומכטרוניקה) נ"ז 5, דינמיקה ●
 .(מסלול אנרגיה ,הנדסת מכונות ומכטרוניקה) נ"ז 2.5, מערכות הספק והינע ●

 


