תכולת הערכה

1

חרטום ()1

10

2

מחברים ישרים ()4

11

3
4
5
6
7
8
9

צלעות כנף מטוס ()8
מחבר  150מעלות ()2
מחברי מייצב ()2
פינים להחזקת מתלה ()4
חלקים בצורת קובייה ()2
מוט דואלי עם  5חורים ()1

12
13
14
15
16
17

מתלה במבוק 150 ,מ"מ ()6
מתלה במבוק 220 ,מ"מ ()4
סרט פלסטיק של משטח כנף ()4
סרט מייצב אנכי ()1
סרט מייצב אופקי ()1
כלי מפריד חלקים ( )2לא מוצג:
נייר זכוכית ()1
מעמד דאון מקרטון ()1

מתלה במבוק 90 ,מ"מ ()3

תזדקקו גם לדברים הבאים :שטח "לבדיקת טיסה" באורך של  10מטרים לכל
הפחות (כ 30-רגל) ,בעדיפות עם משטח דשא או חלק לנחיתה בטוחה.

שלום לחובבי מטוסי הדאון!
מוכנים ללמוד כיצד מטוסים פועלים באמצעות הרכבת מטוסי דאון
מדהימים? בעזרת ערכה זו ,באפשרותכם להרכיב חמישה דגמים
שונים של מטוסי דאון ולבדוק אותם על מנת ללמוד כיצד הם
טסים .באפשרותכם לנסות את כל סוגי מיקומי וזוויות הכנף.
באפשרותכם אפילו לעצב את מטוסי הדאון האישיים שלכם!
תלמדו כיצד כנפיים מייצרות הרמה וכיצד הצורה והגדרת התצורה
של הכנפיים משפיעות על איכות ביצועי המעוף של המטוס.
 Spannerהחובב ידריך אתכם!

כיצד מטוסים עפים?

לפני שאתם בונים את הדגם הראשון שלכם ומטיסים אותו ,בואו נלמד קצת
על מטוסים וכיצד הם עפים .נתחיל בהגדרת המילה "מטוס" .מטוסים כבדים
יותר מכלי טיס המורם באמצעות כנפיים קבועות ונדחף קדימה באמצעות
מנוע .כלי טיס הינו מונח כללי יותר עבור כל כלי תחבורה מעשה ידי אדם
שעף .ומטוסי דאון ,אותם נבנה בערכה זו ,אינם מופעלים באמצעות מנוע.
לאחר מכן ניקח בחשבון בתוך מה מטוסים עפים :אוויר! אוויר הוא תערובת
של גזים .המולקולות באוויר נעות תמיד סביב והן נמשכות תמיד לכיוון כדור
הארץ באמצעות כוח המשיכה .לחץ אוויר היא התוצאה של אותם חלקים
ניידים הדוחפים האחד את השני ואת כל הדברים שמתחתם ומסביבם .אוויר
מתנהג כמו נוזל ומציית לחוקי הפיזיקה של הנוזלים .העקרון החשוב ביותר
שיש להבין על מנת להבין כיצד מטוסים עפים הוא שככל שנוזל זז מהר יותר.
כך יהיה הלחץ שלו נמוך יותר .קוראים לזה בשם עקרון  Bernoulliעל שם
המדען שהמציא אותו .כנפיים של מטוסים נועדו לנצל לטובה את עקרון
 Bernoulliעל מנת להרים מטוס למעלה .ישנם ארבעה כוחות הפועלים על
מטוס שעף באוויר .באפשרותכם לחשוב על כוח כעל דחיפה או משיכה בלבד.
ארבעת הכוחות הם הרמה ,כוח משיכה ,דחיפה וגרירה .הרמה דוחפת את
המטוס כלפי מעלה ונגרמת על ידי כך שאוויר זורם מעל הכנפיים .הרמה תמיד
אנכית לכיוון זרם האוויר .הרמה מבטלת את כוח המשיכה ,שהוא כוח המושך
חפצים יחד .במקרה הזה ,כדור הארץ המסיבי מושך את המטוס לכיוון שלו.
דחיפה היא הכוח המזיז את המטוס קדימה דרך האוויר ,כך שהאוויר יכול
לזרום מעל הכנפיים ,מה שיוצר את ההרמה .המדחף או מנוע המטוס מייצרים
את הדחיפה .גרירה הוא כוח ההתנגדות המופעל על חפץ שזז בנוזל ,כגון
אוויר או מים.
הרמה

דחיפה

משיכה (משקל)

גרירה

טיפ! במידה וצלעות כנף המטוס קשות
להחלקה על המתלים ,הפעילו מעט כוח .זוהי
התאמה צמודה בהתאם לתוכנית .אל תפעילו
כוח גדול מדי כך שהמתלה נשבר .לחצו את
הקצה של המתלה על השולחן והחליקו את
כנף המטוס כלפי מטה בשתי ידיים .במידה
וזה עדיין הדוק מדי ,השתמשו בנייר זכוכית:
עיינו בטיפ שבכיסוי הקדמי הפנימי.

צד עקומה גבוה יותר

הרכבת כנף תכנית A

עבור
תזדקקו לתוכנית כנף
כל חמשת הדגמים שבערכה זו.
כך תעשו זאת:
 .1התחילו עם אחד מאורכי
מתלי העץ (.)2
 .2החליקו את צלעות הכנף.
השתמשו במוביל בגודל
הממשי למיקומם
בנקודות הנכונות.
 .3חברו את משטח הכנף
לצלע הכנף באמצעות
התקנת החורים מעל
הלשוניות הקטנות שעל
צלע הכנף.

 .4החליקו את צלעות הכנף הרחק
האחת מהשנייה לנעילת משטח
הכנף על פני הלשוניות ולמתיחת
משטח הכנף היטב.
 .5הכנף מוכנה! יהיה עליכם
להרכיב שניים או ארבע כנפיים
כאלה עבור כל דגם.

כנפיים מעמוד
הרכיבו קודם ארבע
 .3לאחר מכן נהגו בהתאם לתרשימים
להלן להרכבת הדאון.

דגם  :1דאון עם כנף ישרה

מחבר  150מעלות

חברו את
2
המייצבים

חברו את 4
הכנפיים
שלכם.

נהגו בהתאם
להוראות שבעמוד
 5להטסת הדגם
המוגמר שלכם!

הרכיבו קודם
את השטח
המודגש בצבע
ירוק

הרכיבו
וחברו את
החרטום

הטסת הדאון
לשמיים
כיצד לשגר את הדאונים
ולבדוק אותם
לאחר שבניתם דגם ,נהגו בהתאם
להוראות אלה על מנת להטיס אותו.
כך תעשו זאת:
הזנב לא אמור להיות מכופף

הכנפיים לא אמורות להיות
מבוססות ,משוחררות או לא שוות.

כוונו את מיקום
הכנף המרכזית
לאורך גוף הדאון.

הזנב לא אמור להיות מכופף

 .1בדקו את הדגם .הסתכלו על
חזית הדגם .וודאו כי כל
הרכיבים מורכבים בבטחה
למקומם ,שום דבר אינו
מסתובב ושני הצדדים
סימטריים לחלוטין.
 .2קחו את הדגם לשטח פתוח
הכולל אזור "בדיקת טיסה"
באורך של  10מטרים .ישנה
עדיפות לרצפת דשא או רצפה
חלקה על מנת לאפשר לדגם
לנחות בדרך הבטוחה ביותר.
 .3החזיקו את הדגם ממתלה
המרכב האמצעי .השליכו אותו
קדימה בתנועת הצלפה קלה
של שורש כף היד A .אם
הדגם טס בצורה ישרה לפנים
בניסיון הראשון ,אינכם צריכים
לכוונן אותו B .אם הדגם טס
למעלה ולאחר מכן נופל
למטה ,הוא קל מדי מהחזית
שלו :הזיזו את הכנף המרכזית
לכיוון הזנב C .אם הדגם טס
כלפי מטה מהר מדי ,משמע
שהוא כבד מדי בחזית :הזיזו
את הכנף לכיוון החרטום.

כנפיים מעמוד
הרכיבו קודם ארבע
 .3לאחר מכן נהגו בהתאם לתרשימים
להלן להרכבת הדאון.

דגם  :2דאון עם כנף
מכופפת

מחבר ישר

חברו את
שני
המייצבים

חברו
ארבע
כנפיים

הרכיבו קודם
את השטח
המודגש
בצבע ירוק.

נהגו בהתאם
להוראות שבעמוד 5
להטסת הדגם
המוגמר שלכם!

הרכיבו
וחברו את
החרטום

כיצד כנפיים מרימות
מטוסים לשמיים?
הסינים הקדומים בנו עפיפונים עם משטחים מעוקמים כיוון שהם שמו לב לכך
שעפיפונים אלה עפו בצורה טובה יותר מעפיפונים עם משטחים שטוחים.
במאה ה 18 -וה ,19 -המהנדס האנגלי  George Cayleyוהמהנדס הגרמני
 Otto Lilienthalערכו ניסויים עם משטחי כנף מעוקמים והוכיחו את אותו
הדבר :לכנפיים יש קימורים ,או משטחים עליונים מעוקמים ,במטרה לייצר
הרמה .המשטח התחתון חייב להישאר שטוח או מעוקם פחות .לצורה זו
קוראים בשם "כנף –  ."airfoilהאוויר הזורם מעל המשטח העליון המעוקם של
הכנף צריך לעבור רחוק יותר מהאוויר הזורם מתחת למשטח .אחרי הכול,
המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות הינו קו ישר .אותו מספר של מולקולות
אוויר הזורמות מעל מרחק גדול יותר מביאים לידי אוויר שזז מהר יותר ובכך
ללחץ אוויר נמוך יותר מעל הכנף .כבר למדתם עי עקרון  Bernoulliאומר
שלחץ אוויר יורד ככל שהמהירות שלו גדלה .מכיוון שלחץ האוויר גדול יותר
מתחת לכנף ,הוא דוחף את הכנף כלפי מעלה .הלחץ הנמוך שמעל לא מסוגל
לדחוף חזק באותה מידה כלפי מטה כמו הלחץ היותר גבוה שמתח יכול
לדחוף כלפי מעלה .כנפיים יוצרות גם הרמה בדרך אחרת .ברגע שהכנף זזה
באוויר ,המשטח התחתון שלה מכה בחלקיקי אוויר ,הדוחפים חזרה עליו ובכך
יוצרים כוח נוסף כלפי מעלה .ככל שזווית ההתקפה גדולה יותר ,או שזווית
הכנף גדולה יותר יחסית לזרימת האוויר ,כך תהיה ההרמה גדולה יותר .אך
רק עד לנקודה מסוימת ,מכיוון שאם זווית הכנף גדולה מדי ,נוצרת מערבולת
בחלק האחורי של הכנף .מערבולת זו מפריעה לזרימה החלקה של האוויר,
וגורמת למטוס לאבד מהגובה שלו ולהשתהות!
זרימת
אוויר
חלקה

הרמה

אוויר מהיר יותר,
לחץ נמוך יותר

מערבולת
אוויר
חלקה

זווית ההתקפה
גדולה מדי

קו קימור
חלקה
אוויר
מיתר
קו
אוויר חלקה
כנף
תחתונה
אוויר
חלקה

משטח עליון
משטח חלקה
אוויר
תחתון
אוויר חלקה
כנף
אמצעית
אוויר
חלקה

אוויר איטי יותר לחץ
גבוה יותר

כנף עליונה
אוויר חלקה

הרכבת כנף תכנית B

צד עקומה גבוה יותר

תזדקקו לתוכנית כנף
 3,4ו.5-

עבור דגמים

כך תעשו זאת:
 .1התחילו עם אחד מאורכי מתלי
העץ (.)3
 .2החליקו את צלעות הכנף על
פני כל צד של המתלה.
השתמשו במוביל בגודל
הממשי למיקומם בנקודות
הנכונות.
 .3חברו את משטח הכנף לצלע
הכנף באמצעות התקנת
החורים מעל הלשוניות הקטנות
שעל צלע הכנף.

 .4החליקו את צלעות הכנף הרחק
האחת מהשנייה לנעילת משטח הכנף על
פני הלשוניות ולמתיחת משטח הכנף
היטב.
 .5הכנף מוכנה! יהיה עליכם להרכיב
שניים או ארבע כנפיים כאלה עבור כל
דגם.

הרכבת כנף תכנית C

תזדקקו לתוכנית כנף
 3,4ו.5-

עבור דגמים

כך תעשו זאת:
 .1התחילו עם אחד מאורכי מתלי
העץ (.)3
 .2החליקו את צלעות הכנף על
פני כל צד של המתלה.
השתמשו במוביל בגודל
הממשי למיקומם בנקודות
הנכונות.

 .3חברו את משטח הכנף
לצלע הכנף באמצעות
התקנת החורים מעל
הלשוניות הקטנות שעל צלע
הכנף.
 .4החליקו את צלעות הכנף
הרחק האחת מהשנייה
לנעילת משטח הכנף על פני
הלשוניות ולמתיחת משטח
הכנף היטב.
 .5הכנף מוכנה! יהיה עליכם
להרכיב שניים או ארבע
כנפיים כאלה עבור כל דגם.

צד עקומה גבוה יותר

הרכיבו קודם שני

כנפיים מעמוד ,3

מעמוד .9
מעמוד  ,8וכנף
כנף
לאחר מכן נהגו בהתאם לתרשימים להלן
להרכבת הדאון.

דגם  :3דאון עם כנף
Sweepback

מוט דואלי עם  5חורים וזיז להחזקת מתלה
חברו את שני
המייצבים

חברו את כנף
כנף

 ,את

ואת שני כנפי
הרכיבו קודם את
האזור המודגש
בצבע ירוק

נהגו בהתאם להוראות
המופיעות בעמוד 5
להטסת הדגם המוגמר
שלכם!

הכול אודות עיצוב כנף
 .3בכנפיים  Sweepbackנעשה שימוש
עבור רוב כלי הטיס הטסים במהירות
גבוהה .הן יוצרות פחות גרירה אולם יציבות
פחות במהירויות נמוכות .לכנפיים
שבמטוסים מסחריים יש תנועת גריפה
נמוכה יותר מאלו שבמטוסי קרב מהירים.

יעילות הכנף תלויה בגורמים רבים לרבות
הצורה שלה  ,השטח וצורת המשטח
העילי שלה ,זווית ההתקפה שלה,
מאפיינים מיוחדים (כגון ספוילרים ,דשים,
לוחות ,מאזנות) ,מהירות המטוס ,משקלו
של המטוס וצפיפות האוויר (גובה
המטוס) .להלן חמישה עיצובים של כנף.
 .1כנפיים ישרות יציבות ,טובות
למהירות נמוכה ולטיסה חלקה,
לא יקרה וקלת משקל .אולם ,הן
יוצרות תנועת גרירה גדולה.

 .4כנפיים עם תנועת גריפה קדימה מאוד
נסייניות ,מאוד לא יציבות ואינן בשימוש
במטוסים המיוצרים בכמויות גדולות.
 .2כנפי דלתא מגיעות בשני סוגים :כנף
דלתא פשוטה הינו משולש עם קצוות ישרים.
ענף דלתא מורכבת הינו משולש עם קצוות
מעוקמים .נעשה בהן שימוש במטוסים מאוד
מהירים ,כגון מטוס התובלה העל קולי
קונקורד.
 .5כנפיים עם טלטול הן כנפיים המתנדנדות
לאחור מכנף ישרה במהירות נמוכה לכנף
 sweepbackבמהירות גבוהה .הן מנצלות
את היתרונות של שני סוגי הכנפיים.

כנפיים מעמוד ,3

הרכיבו קודם שני

מעמוד .9
מעמוד  ,8וכנף
כנף
לאחר מכן נהגו בהתאם לתרשימים להלן
להרכבת הדאון.
מחבר ישר

דגם  :4דאון דו כנפי

חברו את שני
המייצבים

חברו את כנף
כנף

 ,את
הרכיבו קודם את
השטח המודגש
בירוק

ואת שני כנפי

הרכיבו וחברו את
החרטום

הטיסו
אותו

חלקי מטוס
תא הטייס  Aהוא המקום שבו הטייס
יושב .המרכב  Bהוא צינור הגוף
המרכזי של המטוס .המדחפים  Cאו
מנועי המטוס מושכים את המטוס
באוויר .כן הנחיתה  Dהם הגלגלים
מהם המטוס ממריאה ועליהם הוא
נוחת .החלק של הזנב  Eשמאחור
עשוי ממייצב אופקי  Fהכולל מדפי
מעלית  Gמחוברים ומייצב אנכי H
הכולל הגה כיוון  .Iהמייצבים שומרים
על מעוף ישר וחלק של המטוס ,כיוון
שאם הזנב מנסה להיטלטל לאחד
הכיוונים ,זרם האוויר דוחף חזרה על
המייצבים .המדפים והגהי הכיוון
מסייעים לשלוט במטוס למעלה
ולמטה או מצד לצד.

ביצועי טיסה

מיומנות
זריקה (איזון)

רגישות

קל יותר להשיג טיסה ארוכה וחלקה עם
דגמים מסוימים מאשר עם דגמים אחרים.
בדקו כל דגם ודרגו אותו בהתאם לשלושה
קריטריונים :באיזו עוצמה עליכם לזרוק אותו
על מנת שיטוס  10מטרים (כוח) ,באיזו מידה
צריכה הזריקה שלכם להיות יציבה על מנת
להביא לידי מעוף מאוזן וחלק (מיומנות
זריקה) ובאיזו מידה הדגם רגיש לליקויים
בהרכב שלו (רגישות) .סמנו זאת על גרף
כמו זה .ככל שהמשולש גדול יותר ,כך קשה
יותר להטיס את הדגם.

כוח

מאתגר----------------בינוני-------------------------------------------קל

הרכיבו קודם שני
כנף

כנפיים מעמוד ,3

מעמוד  ,8וכנף

מעמוד .9

דגם  :4דאון עם כנף דואלי

מחבר  150מעלות

חברו את שני
המייצבים

חברו את כנף
כנף

הטיסו
אותו

 ,את

ואת שני כנפי

הרכיבו את
מתלה המרכב

הרכיבו
וחברו את
החרטום

מחבר ישר

מחבר  150מעלות

מגוון כנפיים :מטוסים
רבים
מטוסים תוכננו עם מספר רב של סוגי
כנפיים .כל כנף נקראת למעשה בשם
מישור ( .)planeלMonoplanes -
(מטוסים חד כנפיים) יש מישור כנף אחד.
למטוסים דו כנפיים יש שני מישורי כנף
מסודרים בצורה אנכית :למטוסים תלת
כנפיים יש שלושה מישורי כנף :למטוסים
ארבע כנפיים יש ארבעה :ומטוסים אף
תוכננו עם עד  200מישורי כנף! למטוסים
עם כנפיים דו מושביות יש שני מישורי כנף,
אולם הם ממוקמים בצורה אופקית ולא
אנכית .היתרון של הוספת מישורי כנף הוא
שכל מישור מוסיף להרמה הכוללת .אולם,
כל מישור מוסיף גם למשקל ולגרירה ,וכל
מישור מפריע למישורים האחרים .ככל
שמטוסים הפכו למהירים יותר ויותר ,תכנון
המטוסים החד כנפיים היה התכנון
המועדף.

מטוס דו כנפי

מטוס תלת כנפי

מטוס ארבע כנפי

כנף דו מושבי

מישור למטה

אופקי

דו מישורי

דו מישורי ומישור למטה – זווית הכנף יחסית לקו האופקי נקראת בשם דו מישורי
(( )dihedralבמידה והיא מעל הקו האופקי) או בשם מישור למטה (( )anhedralבמידה
והיא מתחת לקו האופקי) .באמצעות זיוות הכנפיים בדרך זו ,יציבות המטוס כנגד גלגול
הצידה משתפרת בצורה אדירה.

מטוסים לעומת
דאונים
בערכה זו ,אתם בונים דגמים הדומים מאוד לדאונים הנקראים בשם דאונים,
הנראים במידה מסוימת כמו מטוסים בעלי כנפיים נוקשות וחזקות אולם ללא מנועים.
אין להתבלבל בין דאונים לבין גלשני אוויר ,המכילים כנף מבד על מסגרת המחזיקה
אדם ,או מצנחי רחיפה ,הנראים כמו מצנחים עם כנף מבד עליו נתלה אדם .על מנת
שדאון יעוף ,הוא זקוק להרמה .הרמה מתרחשת כאשר אוויר זורם סביב הכנפיים.
זרימת אוויר זו מתרחשת רק כאשר הדאון דואה באיטיות כלפי מטה בזווית ירידה
מסוימת .כך שהוא תמיד מאבד גובה בזרם האוויר .אם הוא עף בזרם עולה של
אוויר חם (תרמי) ,הוא יכול להשיג גובה יחסית לרצפה ,אולם יחסית לגרירה כלפי
מעלה הוא עדיים נופל .הוא לא יכול להתחיל לעוף או לעלות תחת הכוח העצמי שלו,
דבר שרק מטוסים עם מנועים יכולים לעשות .צמד של כנפיים אינן יכולות לעוף
בעצמן .הן ייכנסו לסחרור ולצניחה .על מנת להישאר יציב בזרם האוויר ,כלי טייס
רגיל זקוק לסנפיר זנבי אוקפי ,המחזיק את צמד הכנפיים בזווית הנכונה בזרם
האוויר ומייצב אותם לכיוון הקצה העליון והתחתית .ועבור יציבות כיוונית ,הוא זקוק
לסנפיר זנב אנכי ,שיחד עם משטחי המרכב ,משאיר אותו על המסלול .על מנת
למנוע מכלי טיס להתנדנד מצד לצד ,הכנפיים בדרך כלל מסודרות בצורת ""V
שטוח ,עם זווית דו מישורית ,המשפרת את היציבות הלטרלית.
רכיבי הזנב פועלים רק במידה והם מרוחקים מספיק לכיוון החלק האחורי .הדבר
הופך את כלי הטיס לכבד באזור הזה ,כך שיש להעלות משקל נגדי לכיוון החרטום
של כלי הטיס ,כגון תא הטייס.

גלשן אוויר
מצנח רחיפה

הכירו את ה!GEEKERS -

מהדורה שנייה ©  ,Thames & Kosmos, LLC, Providence, RI 2014ארה"ב.
® Thames & Kosmosהינו סמל מסחרי רשום של .Thames & Kosmos, LLC
עבודה זו ,לרבות כל החלקים שלה ,מוגנים באמצעות זכויות יוצרים .כל שימוש מחוץ להגבלות חוק זכויות היוצרים
ללא הסכמה מצד המפרסם ,אסור ויביא לידי ענישה על פי חוק .הדבר נכון במיוחד לגבי שכפולים ,תרגומים ,צילום
במיקרופילם ואחסנה ועיבוד במערכות אלקטרוניות וברשתות תקשורת .אין אנו ערבים לכך שכל החומרים
שבעבודה זו נטולים זכויות יוצרים או כל הגנה אחרת.
רעיון .Genius Toy Taiwan Co. Ltd. :פיתוח מ וצר טכני וניהול פרויקטStefanie ,Genius Toy Taiwan Co. Ltd. :
 ,Bernhart, Sebastian Martinד"ר .Petra Müller
טקסט ,Ted McGuire :מערך מדריך מקוריTed McGuire, Dan Freitas :
איורים ותמונות במדריך ,iStock p. 2, p. 13 top, p. 16 bottom :כל האיורים האחרים על ידי Genius Toy Taiwan
 .Co. Ltd., and Dan Freitas, Ashley Greenleaf, and Ted McGuire of Thames & Kosmosאמנות האריזה
ותמונותGenius Toy Taiwan Co. Ltd., Dan Freitas :
המפרסם עשה מאמץ לאתר את הגורמים המחזיקים בזכויות יוצרים של תמונות עבור כל התמונות שבשימוש .אם
במקרים מסוימים גורמים המחזיקים בזכויות יוצרים על תמונות לא הוכרו הם מתבקשים לספק עדות בידי
המפרסם של זכויות יוצרי התמונות כך שניתן יהיה לשלם להם עמלת תמונה בהתאם לתקן התעשייתי.
מופץ בצפון אמריקה על ידי .Thames & Kosmos, LLC. Providence, RI 02903
מספר טלפון :800-587-2872 :כתובת דואר אלקטרוני.support@thamesandkosmos.com :
אנחנו שומרים לעצמינו את הזכות לבצע שינויים טכניים .הודפס טייוואן.

ערכת פרויקט

מטוסים זעירים

מידע בטיחותי
אזהרה:
אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  .3סכנה לחנק – חלקים קטנים
עשויים להיבלע או להישאף פנימה .שמרו את חומרי האריזה ואת ההוראות אצלכם
כיוון שהם מכילים מידע חשוב .אין להשליך את הדגמים לעבר אנשים ובעלי חיים.
וודאו כי אנשים ובעלי חיים מורחקים מנתיב הטיסה של המטוס .הורה או אדם
מבוגר אחר צריכים לפקח על כל הניסויים הנערכים במקום פתוח עם המטוס.
היזהרו בעת הכנסת זיזי העץ לתוך רכיבי הפלסטיק .אם אתם מפעילים עליהם לחץ
גדול מדי ,הם עלולים להתעקם ,להתפצל או להישבר .אל תפגעו בעצמכם!

חלקים נוספים
ערכה זו כוללת פינים נוספים להחזקת מתלים ,בהם באפשרותכם לעשות שימוש על
מנת להוסיף משקל בכל נקודה שהיא לאורך המתלה של מרכז המטוס .הוסיפו פין
נוסף להחזקת מתלה בסמוך לחרטום או לזנב במטרה לבצע כוונון עדין של מרכז
כובד הדאון .באפשרותכם לכוון במהירות את המשקל הנגדי באמצעות החלקתו
לאחור ולפנים .באפשרותכם לעשות גם שימוש בפינים נוספים להחזקת מתלה לשם
חיבור מתלי הבמבוק לרכיבי הפלסטיק שבערכות האחרות תוצרת & Thames
 Kosmosהמכילות את המערכת המתאימה לחיבור פין לחור.

עבודה עם מתלי במבוק ונייר זכוכית
במבוק נחשב לחומר טבעי חזק במיוחד .עובי מתלי הבמבוק יכול להשתנות ,היות
שהחומר עלול להינזק כתוצאה מלחות וגורמים אחרים .בזמן עבודה עם מתלי
במבוק ,אתם עשויים לגלות כי חלקם אינם מחליקים בקלות לתוך צלעות הכנף או
מחברי פלסטיק אחרים .להלן מספר טיפים לעבודה עם מתלי במבוק על מנת
שיתאימו למקומם.
 .1במידה ומתלה במבוק אינו מחליק בקלות לתוך המחבר ,נסו עם הקצה
האחר של המתלה או עם מתלה במבוק אחר.
 .2כללנו נייר זכוכית :בעזרת נייר הזכוכית ,באפשרותכם ללטש את מתלה
הבמבוק לשם צמצום העובי שלו .החליקו את נייר הזכוכית אחורה וקדימה
לאורך החלק של המתלה שברצונכם ללטש ובדקו אותו לעתים קרובות עד
שהוא נכנס למקומו.
 .3כללנו מתלי במבוק נוספים במקרה שאחד מהם אינו תקין או במקרה שאחד
מהם נשבר ,אולם אם אתם זקוקים למתלים נוספים ,אנא צרו קשר עם
מחלקת התמיכה הטכנית של  Thames & Kosmosלחלפים.

האיכות והבטיחות של Kosmos
יותר ממאה שנים של מומחיות בפרסום ערכות לניסויים
מדעיים עומדות מאחורי כל מוצר הנושא על עצמו את שם
 .Kosmosערכות הניסוי של  Kosmosתוכננו על ידי צוות
מנוסה של מומחים ונבדקו בזהירות יתרה במהלך שלבי
הפיתוח והייצור .בכל הנוגע לבטיחות המוצר ,ערכות ניסוי
אלה תואמות לתקני הבטיחות באירופה ובארה"ב ,כמו גם
לקווי ההנחיה הבטיחותיים הקנייניים המשופרים שלנו.
בעקבות עבודה יחד עם השותפים שלנו בייצור ויחד עם
מעבדות לבדיקת בטיחות המוצרים ,באפשרותנו לשלוט
בכל שלבי הייצור .בעוד שרוב המוצרים שלנו מיוצרים
בגרמניה ,כל המוצרים שלנו ,ללא קשר למקור שלהם,
מיוצרים בהתאם לאותם תקני איכות קפדניים.

מעמד דאון מקרטון
באפשרותכם לעשות שימוש באבזר קרטון בתור מעמד עבור דגמי הדאון שלכם בזמן
שאינכם מטיסים אותם .הרכיבו אותו כדלהלן:

