חלפה עם הרוח  -מכונית הרוח המהירה בעולם
הציפור הירוקה ) (Green Birdרשמה השנה שיא מהירות של  126.1מייל בשעה ) 202.9קמ"ש( והפכה
לכלי הרכב המהיר ביותר בעולם המונע על ידי הרוח .יוזמי הפרויקט טוענים שאנרגיית הרוח במגזר
התחבורה היא הנושא המבטיח ביותר בתעשיית האנרגיה המתחדשת.
מכונית הרוח 'גרין בירד' והמהנדס הבריטי ריצ'רד ג'נקינס רשמו שיא מהירות יבשתי למכונית המונעת על ידי
הרוח .השיא של  202.9קמ"ש נקבע במרץ השנה באגם היבש איבנפה במדבר ,שבגבול קליפורניה  -נבאדה
בארה"ב ,והוא שבר את השיא הקודם של  185.6קמ"ש ,שרשם בוב שומאכר ב 1999 -באותו המקום בדיוק.
מיזם 'גרין בירד' הוא שותפות בין ריצ'רד ג'נקיס ,שהקים את מיזם 'וינדג'ט' ,וחברת החשמל הירוקה
'אקוטריסיטי' .המיזם כולל שני כלי רכב שונים המונעים על ידי אנרגית הרוח :כלי רכב יבשתי וכלי רכב
המותאם לנסיעה על קרח .מטרת הפרויקט היא לשבור שיאי מהירות ביבשה ועל הקרח של רכבים המונעים
על ידי אנרגיית הרוח ,על מנת להמחיש את הפוטנציאל הקיים לאנרגית הרוח במגזר התחבורה.
משב רוח תחת הכנפיים
'גרין בירד' היא המכונית החמישית מתוך שורה של כלי רכב אותם תכנן ובנה ג'נקינס בעשור האחרון ,במרוץ
לשבירת שיא המהירות .המכונית מבוססת על עקרונות האווירונאוטיקה ,תורת השיט וטכנולוגיות הרוח.
בשיט יבשתי המשוואה של 'יותר רוח שווה יותר מהירות' אינה נכונה תמיד ,והמתכנן נדרש לתאם בין כושר
המראה מקסימאלי לבין כושר משיכה מינימאלי .גוף הרכב מיוצר ברובו מתערובת של סיבי פחמן קשוחים
ועמידים דיים להעברת הרוח למפרש האנכי דמוי הכנף.
ניצול משב הרוח ביעילות ובאופן מרבי הוא חיוני להצלחת העיצוב של 'גרין בירד' ,לדברי צוות המתכננים .לחץ
האוויר המשתנה לאורך הכנף יוצר כוח המנוצל ליצירת כוח דחף גדול יותר בדומה לכנפי המטוס בעת המראה.
במקביל מנצלת הכנף האופקית את אפקט האווירודינמיקה והמשקל כדי לייצב את כלי הרכב על היבשה ולמנוע
את התהפכותו.
השילוב בין הכנף האנכית ,המבנה השטוח של הכנף האופקית וכוח החיכוך הנמוך יוצר יעילות יוצאת דופן,
ומאפשר לציפור הירוקה לנוע במהירות הגדולה פי  5 – 3ממהירות הרוח ,תלוי בכוח המשיכה על פני הקרקע.
'גרין בירד' מהירה יותר מהרוח בשל אפקט ה"רוח לכאורה"  -הרוח שנושבת על גבי המפרש היא סיכום של
משב רוח אמיתי עם הרוח הנוצרת כתוצאה מתנועת הרכב קדימה" .האתגר הוא שילוב של בעיה טכנית –
בניית מכונית יעילה יותר מהמכונית ששברה את השיא הקודם ,והרבה מזל  -להיות במקום הנכון ובזמן הנכון",
אמר ג'נקינס לאחר ששבר את שיא המהירות היבשתי העולמי.
מכונית על להבים
צוות ה ' -גרין בירד' שוקד עתה על החלק האחר של האתגר :מכונית 'גרין בירד אייס' ,שתשבור את שיא
המהירות על הקרח .האתר שנבחר הוא קניון פרי לייק במונטנה ,ארה"ב .בדומה לאגם איונפה ,גם בקניון פרי
לייק יש שטחים פתוחים נרחבים ,פני הקרקע שטוחים וחלקים ,משבי רוח חזקים ומעט שלג.
הטכנולוגיה של 'גרין בירד אייס' פועלת על עקרונות דומים לאלו של 'גרין בירד' ,מכונית הרוח היבשתית ,אף
שנדרש מפרש אנכי גדול יותר שיפצה על האטת מהירות התנועה בגלל חיכוך גדול יותר עם הקרח.
לנהוג כרוח סערה
הטכנולוגיה ששימשה לפיתוח 'גרין בירד' ולקחים שהופקו מהניסיון לשבור את שיא המהירות ,ייושמו ככל
הנראה בדור הבא של הטורבינות הקטנות .ג'נקינס ו'אקוטריסיטי' שוקדים עתה על פיתוח ה'אורבין' ,טורבינה
מיני אנכית המתאימה לסביבה העירונית .אולם בהתמודדותה עם אתגר שבירת שיא המהירות ביקשה
'אקוטריסיטי' גם להמחיש את הפוטנציאל הקיים בשימוש באנרגית רוח להנעת מכוניות העתיד.
"אני מאמין שב 20 -השנים הבאות תהיה אנרגית הרוח מקור האנרגיה העיקרי שלנו ומכוניות רוח לא יישארו
בגדר של חלום" ,אומר דל וינס ,מייסד 'אקוטריסיטי' .הוא מבהיר שהחברה המחויבת לחזון תחבורה עם אפס
פליטות ,מפתחת את הדור השני של מכונית המונעת על ידי אנרגית רוח .המכונית היא מכונית חשמלית
הנטענת על ידי האנרגיה שמפיקות טורבינות הרוח של 'אקוטריסיטי'.

המכונית יכולה להגיע למהירות שאינה מביישת מכונית מרוץ וזאת מבלי לפלוט כלל מזהמים לאוויר .המכונית
נבחנת כעת בנורפולק ,שבבריטניה .החזון של וינס כולל צי של  30מליון מכוניות בבריטניה ,המונעות כולן על
ידי אנרגית רוח באמצעות  10 – 3אלפי טורבינות רוח שיספקו חשמל לרשת בשעות השפל בביקוש .המכוניות
יחסכו לבריטניה שימוש ב 25 -מיליון טון נפט ויפחיתו את פליטות הפחמן ב.12% -
'אקוטריסיטי' מציבה אתגר בפני יצרניות הרכב הגדולות" :אם אנחנו ,חברת חשמל זעירה ,יכולים מדוע אתם
אינכם יכולים?
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