תכולת הערכה

 – 1לוח יתדות מקרטון
 – 2חוט תאורה חשמלית (חוט  2 ,)ELמטרים
 – 3מחזיק סוללה וממיר
 – 4יתדות (פינים) ()25

תזדקקו גם לדברים הבאים 2 :סוללות  1.5) AAוולט ,סוג  ,)LR6 /AAשני גיליונות של
נייר לבן ,נייר דבק ,טושים מדגישים ,מסמרים או נעצים.

הי לכם חובבי הניאון!
מוכנים לשים את שמכם באורות? בערכה זו תעשו שימוש
בטכנולוגיית תאורה קרה הנקראת בשם חוט תאורה חשמלית
(חוט  )ELלשם ייצור סוג של שלט ניאון .באפשרותכם לכתוב את
שמכם או כל מילה שתרצו! מדריך זה ילמד אתכם כיצד ויסביר
גם כיצד פועל חוט  Wiley .ELהחובב יהיה המדריך שלכם!

הכנת סטודיו השלטים שלכם

הכנת החומרים שלכם
תזדקקו לדברים הבאים:
מחזיק סוללות ,שתי סוללות AA

כך תערכו את הניסוי:
.1

.2

.3
.4

.5

הוציאו את המכסה מתא מחזיק
הסוללות שעל הממיר באמצעות
החלקתו משם.
הכניסו שתי סוללות  1.5( AAוולט,
סוג  )LR6 /AAלתוך מחזיק הסוללות.
אנא וודאו שאתם מכניסים אותן
בהתאם לקוטביות הנכונה שלהן,
בכיוון הנכון.
סגרו את תא הסוללות באמצעות
החלקתו שוב חזרה למקומו.
לחיבור חוט ה EL -לממיר ,יישרו את
תקע החשמל ושקע החשמל והחליקו
אותם יחד עד שהם מקליקים
למקומם.
לניתוק חוט ה EL -מהממיר ,לחצו על
שתי הלשוניות פנימה לשחרור
המנעול והחליקו האחת מהשנייה.
באפשרותכם להשאיר את הממיר
מנותק בזמן שאתם מבצעים חיווט
של השלט שלכם..

כיצד לעצב את חוט ה EL -על השלט
ברגע שאתם לומדים את השיטה הבסיסית לחיבור חוט ה EL -לשלט ,פשוט למדי לייצר כל
אות או מספר שתרצו לכתוב!

תזדקקו לדברים הבאים:
לוח יתדות ,חוט  ,ELמחזיק סוללות ,יתדות
(פינים) ,שתי סוללות  ,AAנייר דבק שחור.

כך תערכו את הניסוי:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

פתחו את לוח היתדות.
הכניסו יתד לתוך חור שבלוח
היתדות.
ישנן מספר דרכים לחיבור חוט הEL -
ללוח היתדות.
ישירות מצד לצד :פשוט לחצו את
חוט ה EL -לתוך שני חריצי היתד
ישירות האחד מהשני מצד לצד.
פינה :דחפו את חוט ה EL -לתוך אחד
החריצים ,כופפו אותו ב 90-מעלות
ודחפו אותו לתוך החריץ השני.
לולאה :באפשרותכם לייצר לולאות
בגדלים שונים באמצעות לחיצה על
חוט ה EL-קודם ישירות מצד לצד,
ולאחר מכן ללפף אותו מסביב
ודחיפתו דרך שני החריצים האחרים
בצורה אנכית לשני החריצים
הראשונים.
הליכה אחורנית :באפשרותכם
לעשות קו ישר בו חוט ה EL -יוצא
באותה דרך בה הוא נכנס לתוך
היתד .עשו זאת באמצעות דחיפת
חוט ה EL -ראשית ישר מצד לצד,
כיפוף שלו ב 180 -מעלות אחורה
ודחיפתו שוב דרך אותם שני חריצים.

 .4במידה וישנם חלקים של חוט הEL -
שאינכם מעוניינים להראות ,באפשרותכם
לכסות אותם בעזרת סרט בידוד שחור קטן או
נייר שחור מודבק מעל החלקים שברצונכם
להסוות.
 .5כעת שאתם יודעים כיצד לחבר את חוט ה-
 ELליתדות ,נסו את המילה הראשונה שלכם!
להלן מדריך שמטרתו לסייע לכם לכתוב את
המילה " ."GEEKזהו מקום טוב להתחיל בו
במידה ואינכם בטוחים עדיין כיצד לכתוב מילה
נוספת .או שבאפשרותכם לעיין בעמודים
הבאים לקבלת דוגמאות למילים אחרות ,כיצד
לכתוב את שמכם ואותיות נפרדות.

התחילו
כאן

השתמשו כאן
בגיבוי כפול

השתמשו כאן בחיבור
פינה

ההובילו את
חוט החשמל
בדרך זו

 .6ברגע שאתם מרוצים משלט חוט הEL -
שלכם ,חברו את הממיר ולחצו על הלחצן
להפעלתו .הממיר כולל ארבעה מצבים:
לחצו על הלחצן
דלוק קבוע
מהבהב לאט
מהבהב מהר
כבוי
לחצו על הלחצן למעבר בין ארבעת המצבים
במחזוריות שוב ושוב.

התחברו לממיר
כאן

ישר מצד לצד
פינה
גיבוי כפול

בשני עמודים אלה,
ישנם מדריכים להכנת
שחונה מילים
פופולריות

שימו לב כיצד אתם
יכולים לעשות
שימוש בסגנון של
אות גדולה או בכתב
יד בסגנון מחובר.

בעמוד זה מוצגים חלק מהשמות השכיחים ביותר שהעניקו לתינוקות בעשור האחרון

הפיכת היצירה למשהו שלכם

עיצוב ותכנון השלט שלכם
תזדקקו לדברים הבאים:
לוח יתדות ,חוט  ,ELמחזיק סוללות ,יתדות,
שני גיליונות של נייר לבן ,נייר דבק ,עטי סימון

כך תערכו את הניסוי:
.1
.2

.3

.4

.5

.6

הדביקו שני גיליונות של נייר לבן יחד
כך שהם יכסו את כל לוח היתדות.
ציירו קווי הנחיה אופקיים על הנייר
תוך שאתם מרגישים היכן ממוקמים
החורים מתחת לנייר.
כתבו את המילה שלכם באותיות
דפוס או בכתב מחובר ,או איך
שתרצו .זכרו את אורכו המוגבל של
חוט ה EL -שלכם.
כעת באפשרותכם להוביל את חוט ה-
 ELדרך היתדות .השתמשו בציור
בתור מדריך.
כעת באפשרותכם להוביל את חוט ה-
 ELדרך היתדות .השתמשו בציור
כתור מדריך.
במידה ואינכם בטוחים כיצד לכתוב
מילה ספציפית או מספר ספציפי,
השתמשו במדריכים שבעמוד הבא
שיסייעו לכם.

השתמשו במדריכים
אלה שיסייעו לכם
לכתוב את כל
האותיות הגדולות
ואת כל האותיות
הקטנות ואת כל
המספרים.

האלף בית של חוט הEL -

החשיפה הגדולה

תליית השלט שלכם
תזדקקו לדברים הבאים:
לוח יתדות ,חוט  ,ELמחזיק סוללות ,יתדות,
שלט מורכב ,נייר דבק ,מסמרים או נעצים.

כך תערכו את הניסוי:
 .3הדליקו את השלט שלכם ותנו לו לזהור!

 .1הדקו את מחזיק הסוללות לחלק
העליון של השלט .באפשרותכם
לאבטח אותו בעזרת נייר דבק אם
תרצו.
 .2בעזרת מסמרים או נעצים ,חברו את
השלט לקיר או לדלת .וודאו שאתם
מבקשים אישור מההורים שלכם לפני
שאתם קודחים חורים בתוך הקירות
או הדלתות.

כיצד פועל חוט ?EL

חומרי  Electroluminescentהם פשוט חומרים הנדלקים (תאורה)
ברגע שזרם חשמל זורם דרכם .החומרים הללו הומצאו בשנת
 1936על ידי  ,Georges Destraiuמדען צרפתי ,חוטי ה-
 Electroluminescentהראשונים לא היו גמישים או ניתנים לכיפוף
בקלות .הם היו עשויים מזכוכית ומחומרים קשים .ברגע שהזכוכית
הוחלפה בפלסטיק מספר שנים מאוחר יותר ,החוט הפך לגמיש
יותר ,עמיד במים ולפחות יקר .חוט  ELעשוי מהרכיבים הבאים:
א .ליבת נחושת :מצופה בשכבה זרחנית.
ב .שכבה זרחנית :חומר מוצק הנדלק ברגע שהוא נחשף
לאנרגיה ,כגון מנורה או חשמל .זרחן יכול להיות
פוספורסנטי ,שנשאר זוהר לאחר שמקור האנרגיה מוסר
משם ,או פלואורסצנט ,הזוהר רק בזמן שהאנרגיה
קיימת ופרק זמן קצר לאחר מכן .מקלות זוהרות וכוכבים
זוהרים בחושך מיוצרים מזרחן.
ג .חוט נחושת מסובב :כרוך סביב השכבה הזרחנית.
ד .שרוול פלסטיק  PVCפנימי :מגן על צבעים שונים רבים
ומשמש שכבת הגנה סופית.
ה .מקור הספק  :ACמספק זרם חשמל הזורם דרך חוטי
החשמל ומספק את האנרגיה הדרושה על מנת לגרום
לשכבת הזרחן לזהור.

מדוע זרחן נדלק?
חשמל מעורר אלקטרונים בתוך האטומים שבשכבה
הזרחנית הגורמת להם לקפוץ למעלה לדרגת אנרגיה
נוספת .ברגע שהם נופלים חזרה למטה ,הם
משחררים אנרגיית אור ,או פוטונים .הזרם החלופי
אחורה וקדימה מספק מחזור אנרגיה רציף במטרה
לעורר את האלקטרונים ולגרום לשכבה הזרחנית
לזהור בקביעות .הזרם משנה כיוון בתדר גבוה,
פעמים רבות בכל שנייה .תדר גבוה זה הוא שמעניק
לחוט ה EL -את הצליל הגבוה העדין שלו.

כיצד פועל המעגל
החשמלי?
המעגל החשמלי של חוט ה EL -פשוט למדי .כל מה
שהוא זקוק לו הוא מקור הספק ,ממיר ,את חוט הEL -
עצמו וחוטי חיבור.
בדרך כלל מתחיל בתור זרם ישיר,
מקור ההספק
בדיוק כמו זרם החשמל המסופק על ידי שתי סוללות ה-
 AAבמקור ההספק שבערכה זו .באורח אופייני הסוללות
מספקות זרם ישיר של  3וולט.
 .בתוך הממיר ,ישנם
החשמל זורם דרך הממיר
מספר רכיבים אלקטרוניים .החשוב ביותר מתוכם הם
השנאי ,טרנזיסטור ומתג .השנאי מורכב משני ליפופים
של חוט חשמל ששניהם מלופפים סביב מרכז משותף.
השנאי ממיר מטען חשמלי במערגל חשמלי אחד (הצד
של הסוללה) על מנת להיטען ברמה חשמלית במעגל
חשמלי אחר (הצד של חוט ה )EL -באמצעות אינדוקציה
אלקטרומגנטית .הטרנזיסטור הוא שמאפשר לזרם
החשמל לשנות כיוונים אחורה וקדימה שוב ושוב .המתג
מאפשר לכם להפעיל ולכבות את המכשיר .הממיר
מייצר מתח חשמלי גבוה של אולי  100וולטים אולם
בזרם חשמל מאוד נמוך.
ממיר ה DC -ל AC-דרוש באופן מוחלט כיוון שהטעינה
החשמלית המאוד מהירה אחורה וקדימה היא מה
שגורם לאפקט ה\והר להיות רציף.
 .חוט אחד
לבסוף ,הממיר מחובר אל חוט EL
מהממיר מחובר למרכז חוט הנחושת היותר עבה והחוט
השני מחובר למרכז חוט הנחושת היותר עבה.
כל מטר של חוט  ELמושך כ 15mA -של זרם חשמל ,או
 1.5וואט לכל מטר .שתי סוללות  AAמספקות עד 9
וואט בשעה של הספק ,כך שבאפשרותכם להפעיל שני
מטרים של חוט  ELלמשך שלוש שעות רצופות עם שתי
סוללות .AA

טכנולוגיות תאורה
ישנן כל כך הרבה דרכים שונות לייצר אור! אור גלוי מהווה קרינה
אלקטרומגנטית העוברת בקבוצות מזעריות הנקראות בשם פוטונים,
המהווים סוג של גלי אנרגיה וסוג של חלקיקים .להלן מספר טכנולוגיות
תאורה שונות.
תאורה של נורת להט מופקת על ידי חפצים חם מבחינה
תרמית .האם אי פעם ראיתם מתכת של נפח זוהרת
בצבע אדום חם או אפילו בצבע לבן חם? זהו תאורה של
נורת להט .מרבית נורות הלהט פועלות באמצעות חימום
של סיב מתכת באמצעות הפעלת זרם חשמל דרכו .נורות
חשמל קונבנציונליות ונורות הלוגן הינן דוגמאות לתאורת
נורת להט.
תאורה של נורה פולטת אור מופקת ללא חום וידועה גם
בשם תאורה קרה .ישנם סוגים רבים של פליטת אור.
פליטת אור כימית היא תאורה המופקת מתוך חשמל
הזורם דרך חומר .נשמע מוכר? חוט  ,ELנוריות חיווי
(דיודות פולטות אור) ומסכי גביש נוזלי של תאורה
אחורית הן דוגמאות לתאורה של נורה פולטת אור.
 Photoluminescenceהיא אור המופקת כתוצאה מאור
אחר שנספג .דוגמאות לכך היא פלואורסצנטיות ,כגון מי
טוניק או נוזל כביסה ,הזוהרים מתחת לתאורת UV
שחורה ,וזרחניות ,כגון צבע זוהר בחושך ומדבקות
זוהרות בחושך ,הזוהרות למשך פרק זמן מה לאחר
שמקורות אור אחרים נכבים.
ישנה אפילו תאורה הנגרמת כתוצאה מפעולה מכנית,
כגון מתי שהקשרים בין החומרים נשברים וגורמים
לשחרור של אנרגיה ופוטונים .דוגמא קלאסית לכך הוא
ניצוץ האור שבאפשרותכם לראות לפעמים כשמישהו
נושך סוכריה ירוקת עד בחושך.
אור ניתן להפקה גם באמצעות התגבשות ,קרינה וגלי
קול!

טכנולוגיות
תאורה
מנורות פולטות גז מייצרות אור באמצעות שליחת זרם חשמלי
דרך גז מיונן ,היוצר פלסמה .דוגמאות לכך כוללות שלטי ניאון,
כדורי פלסמה ,מנורות שחורות ופלואורסצנט דחוס.
מנורות עם פריקה בעוצמה גבוהה מייצרות אור מתוך קשת של
חשמל שקופצת בין אלקטרודות מתכת שתוך צינור זכוכית מלא
בגזים מיוחדים .הגזים כוללים אדי כספית ,אדי מתכת הליד ,
אדי נתרן וקסנון .מנורות אלו מכילות רמת אנרגיה גבוהה
ובהירות מאוד ולעתים קרובות עושים בהן שימוש בחממות
במקומות סגורים.
לייזרים נחשבת לסוג נוסף של טכנולוגיית תאורה .המילה
"לייזר" מייצגת "הגברת תאורה באמצעות המרצת פליטת
קרינה ".לייזרים עושים שימוש באופטיקה על מנת למקד קרינה
אלקטרומגנטית לתוך קרני אור מאוד ממוקדות .דוגמאות
ללייזרים ניתן למצוא בנגני די וי די ,מדפסות לייזר ,סורקי
ברקוד וחותכי לייזר.
תאורה מבוססת בעירה נחשבת לקטגוריה גדולה נוספת של
טכנולוגיות תאורה .בעירה היא תגובה כימית המשחררת חום
ובדרך כלל גם אור .הדוגמא הטובה ביותר לבעירה היא אש.
בבעירה נעשה שימוש בטכנולוגיות תאורה רבות ,לרבות נרות,
פנסי רחוב המופעלים על גז ,מנורות נפט ,מנורות שמן ,זיקוקים
ואפילו הלפידים שאנשי המערות היו נושאים אתם!
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כותב באור ניאון

מידע בטיחותי
אזהרה:
אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  .3סכנה לחנק – חלקים קטנים עשויים להיבלע או
להישאף פנימה .סכנה להשתנקות – חוטי חשמל ארוכים עשויים להיכרך סביב הצוואר.
שמרו את חומרי האריזה ואת ההוראות אצלכם כיוון שהם מכילים מידע חשוב .קראו את ההערות לגבי
הרכיבים החשמליים בכיסוי האחורי הפנימי .אין להפעיל את הממיר ללא חיבור של תאורה חשמלית
אליו .אתם עלולים לגרום לו לנזק .כבו אותו לאחר שסיימתם את השימוש בו.

הערות לגבי עריכת ניסויים עם סוללות
אזהרה .לשימוש על ידי ילדים בני  8ומעלה בלבד .הנחיות עבור הורים או מבוגרים משגיחים אחרים
כלולות ויש להקפיד לנהוג על פיהן .שמרו את חומרי האריזה ואת ההוראות אצלכם היות שהם מכילים
מידע חשוב .אין להכניס את חוטי החשמל לתוך שקעים חשמליים .לעולם אין לערוך ניסויים בעזרת זרם
חשמל ביתי! המתח החשמלי הגבוה יכול להיות מסוכן ביותר או אפילו קטלני!
דרושות שתי סוללות  1.5( AAוולט ,)LR6 /שלא נכללו בערכה בשל חיי המדף המוגבלים שלהן.
אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות או בין סוללות חדשות ומשומשות.
אין לערבב בין סוללות ישנות לבין סוללות חדשות.
אין לערבב בין סוללות אלקליות ,רגילות (פחמן-אבץ) או נטענות (ניקל קדמיום).
תמיד הכניסו סוללות עם כיוון הקוטביות הנכון ,תוך לחצתן בעדינות לתוך תא הסוללות .אין להטעין
מחדש סוללות לא נטענות .הן עלולות להתפוצץ! סוללות נטענות יש להטעין תחת השגחת אדם מבוגר
בלבד .סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן.
יש להוציא סוללות ריקות מהמשחק.
אין לגרום לקצר חשמלי של נקודות החיבור החשמליות .קצר חשמלי יכול לגרום להתחממות יתר של
חוטי החשמל ולהתפוצצות של הסוללות.
השליכו סוללות משומשות בהתאם לתנאי הסביבה.
אנא וודאו שלא להביא סוללות במגע עם מטבעות ,מפתחות או חפצי מתכת אחרים .הימנעו מעיוות של
הסוללות .אפשרו לאדם מבוגר לבדוק את המכלול לפני שאתם עושים שימוש בו כך שתוכלו להיות
בטוחים שהורכב כנדרש!
שימו לב! הפריטים הנוספים הדרושים מודגשים בכתב אלכסוני בניסויים הנפרדים .טרם תחילת
עריכת הניסויים ,קראו בקפידה את כל מה שיידרש ווודאו שכל החומרים מוכנים.

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.

הודעות המתקשרות להשלכה של רכיבים חשמליים

אין להשליך אף רכיב חשמלי או אלקטרוני בערכה זו יחד עם פסולת ביתית
רגילה לאחר סיום השימוש בהם .במקום זאת ,יש להעבירם למקום איסוף למחזור של
רכיבים חשמליים ואלקטרוניים .הסמל שעל המוצר ,הוראות השימוש או חומרי האריזה יציינו
זאת .החומרים ניתנים לשימוש חוזר בהתאם ליעד שלהם .באמצעות שימוש חוזר או מחזור
של רכיבים משומשים ,אתם תורמים תרומה חשובה להגנה על הסביבה .אנא היוועצו עם
הרשויות המקומיות שלכם בכל הקשור למקום מתאים להשלכת פסולת מהסוג הזה.

מידע עבור המשתמשים  -חוקי  FCCחלק  15תת סעיף  – Bאימות
מכשיר זה תואם לחלק  15של חוקי ה .FCC -הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:
( )1חל איסור על מכשיר זה לגרום להפרעה מזיקה וגם ( )2מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה
נכנסת ,לרבות הפרעה שעשויה לגרום להפעלה לא רצויה של המכשיר .שינויים או התאמות
שלא קיבלו אישור ברור לכך מהצד האחראי על היענות לחוקים עלולים לגרום לביטול סמכותו
של המשתמש להפעיל את הציוד .שימו לב :ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור
מכשיר דיגיטלי דרוג  ,Bבהתאם לחלק  15של חוקי ה .FCC -הגבלות אלה נועדו להוכיח הגנה
סבירה מפני הפרעה מזיקה במקרה של התקנה בתוך בית .ציוד זה מייצר ,עושה שימוש
ויכול להקרין אנרגיה של תדר רדיו ובמידה ואינו מותקן ונמצא בשימוש בהתאם להוראות,
עשוי לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת הרדיו .אולם ,אין כל ערובה לכך שהפרעה לא
תתרחש בהתקנה מסוימת .במידה וציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או
הטלוויזיה ,אותה ניתן לקבוע באמצעות הפעלה וכיבוי של הציוד ,אנו ממליצים למשתמש
לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד המדדים הבאים או יותר:
-

כוונו מחדש או מקמו מחדש את אנטנת הקליטה.
הגדילו את ההפרדה בין הציוד למקלט.
חברו את הציוד לשקע חשמל במחובר למעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר
המקלט.
היוועצו עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.

