תכולת הערכה

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

גלגלים ()4
פקקי מוט ,קצרים ()2
פיני עוגן למחזיק מסמרת ()2
מוטות של מחזיק מסמרת ()2
חלק חרטום
צלעות אוויר
פינים של מחזיק מסמרת ()4
מסמרת במבוק 90 ,מ"מ ()6
מסמרת במבוק 220 ,מ"מ ()4
סרטי מייצב ()2
פיני לחצן ()8
מוטות עם  3חורים ()2
מוט דואלי עם  5חורים
מוטות עם  5חורים ()4

15
16
17
18
19
20
21
22

כלי להפרדת חלקים
גומיות ()6
מחברים ישרים ()4
מחברים  150מעלות ()2
מחברי מייצב ()2
כיסויים ()2
קיבוע וו
מחבר גשר

23

כיסוי מדחף

24
25
26
27

קונוס מדחף
וו גומייה
מדחף
סרט פלסטיק של משטח כנף ()2

תזדקקו גם לדברים הבאים :אזור "טיסת בדיקה" באורך של  30מטרים לכל הפחות
(כ 100-רגל) ,ואמבט או בריכת ילדים לעריכת ניסויי כלי השייט

שלום לשודדי הגומיות!
מוכנים לבנות חמישה דגמים מדהימים המופעלים באמצעות
גומיות ,ללמוד כיצד מדחפים דוחפים כלי רכב קדימה וכיצד גומיות
מאחסנות אנרגיה? ובכן ,בואו נתחיל! עם ערכה זו באפשרותכם
לבנות מטוס ,מסוק ,מכונית מניפה ,ספינת אוויר ורחפת Helo .ה-
 Geekerיהיה המדריך שלכם!

מדחפים למעוף
דגם  :1מטוס
הרכיבו את המדחף.

הלוגו אמור להימצא
הרחק מהוו עבור
דגם זה.
הניחו את
המכסה על
המדחף.

הרכיבו את המרכב כמוצג באיור על ידי שימוש בשני פינים בגודל  220מ"מ
ו 3-4-גומיות.

השתמשו ב3-4-
גומיות.

כרכו את הגומיות סביב
מחבר הגשר.

הרכיבו את הכנף הימנית בעזרת פין  220מ"מ

 ,שתי צלעות אוויר ,מחבר ישר וסרט משטח כנף.

חברו את משטח הכנף לצלע האוויר
באמצעות התקנת החורים מעל
הלשוניות הקטנות שעל צלע האוויר.
הרכיבו את הכנף השמאלית כמו תמונת
מראה של הכנף הימנית.

חברו את סרטי
המייצב לחלק
של הזנב
בעזרת פין 90
מ"מ

הרכיבו את שני מכלולי כן
הנחיתה בעזרת פין  90מ"מ
 ,מוט להחזקת פין וגלגל.
הוסיפו את כן הנחיתה למרכב.

להטסת המטוס ,וודאו כי כל הרכיבים
מורכבים בבטחה ,ששום דבר אינו
מפותל וכי שני הצדדים סימטריים .קחו
את הדגם למקום פתוח עם שטח
"בדיקת מעוף" באורך של  20מטרים.
רצפת דשא או רצפה חלקה עדיפה על
מנת לשמור על הדגם שלכם במצב
בטוח עם הנחיתה.
לפפו
לפפו 80-100
סיבובים

בצעו כוונונים – כגון החלקת הכנפיים
לאחור או לפנים והטיית מייצבי הכיוון –
עד שאתם מצליחים להטיס אותו כראוי!
נסו ללפף את הגומיות מספר פעמים
שונה.

לפפו את הגומיות באמצעות סיבוב
המדחף בכיוון המצוין .לפפו אותן 80-
 100פעם .החזיקו את הדגם באמצעות
פין המרכב והחזיקו את המדחף על
מנת למנוע ממנו להשתחרר .השליכו
את המטוס קדימה בעזרת הקפצה
חלקה של שורש כף היד ובמקביל
שחררו את המדחף .המטוס יעוף
קדימה!

דגם  :2מסוק
הלוגו אמור לפנות
הרחק מהוו עבור דגם
זה.

הרכיבו את המדחף.

מקמו את המכסה על
המדחף.

חברו את סרטי
המייצב לחלק
של הזנב
בעזרת פינים
 90מ"מ

הרכיבו את
התורן
המסתובב
כמוצג באיור
בעזרת שני
פינים 220
מ"מ
גומיות.

ו4-

בנו את מכלול
כן הנחיתה
בעזרת פינים
 90מ"מ
כמוצג באיור.

חברו את כן הנחיתה לגוף
המסוק.

לפפו

לפפו 80-100
סיבובים

שחררו את המדחף והדגם יעוף כלפי
מעלה ולאחר מכן ייפול שוב למטה .היזהרו
והקפידו שאף אחד אינו מקבל מכה בזמן
שהוא עף למעלה או נופל למטה

הטיסו את המסוק מחוץ או בתוך
החלל המכיל תקרות מאוד גבוהות.
להטסת המסוק ,לפפו את המדחף
בכיוון המצוין .לפפו אותו 80-100
פעמים .החזיקו את המדחף ,אין
לעמוד מעל המסוק.

כיצד פועלים מדחפים?

על מנת להבין כיצד מדחפים פועלים ,בואו נסתכל קודם על חלק אחר של המטוס :הכנף.
כנפיים מייצרות כוח הרמה באוויר .אוויר הינו תערובת של גזים .המולקולות באוויר נעות
תמיד סביב והן נמשכות תמיד לכיוון כדור הארץ באמצעות כוח המשיכה .לחץ אוויר היא
תוצאה של כל החלקיקים הנעים האלה הדוחפים האחד את השני ואת כל הדברים
שמתחתם ומסביבם.
אוויר מתנהג כמו נוזל ומציית לחוקים הפיזיקליים של הנוזלים .על מנת להבין כיצד פועלות
כנפיים ,עקרון הנוזלים החשוב ביותר אותו יש להכיר הוא שככל שנוזלים נעים מהר יותר,
כך יהיה הלחץ שלהם נמוך יותר .קוראים לעקרון זה בשם עקרון  Bernoulliעל שמו של
המדען שהגה רעיון זה .כנפי מטוס נועדו לנצל את עקרון  Bernoulliלשם הרמת המטוס
למעלה.
החלק המוצלב של כנף כולל משטח עליון מעוקם ולכן ארוך יותר מהמשטח התחתון שלו.
אוויר הזורם מעל הקצה העליון צריך להגיע רחוק יותר ,לכן הוא נע מהר יותר .כפי שמציין
עקרון  ,Bernoulliלאוויר שזז מהר יותר יש לחץ נמוך ולאוויר שזז לאט יותר יש לחץ גבוה
יותר .לחץ האוויר הגבוה שמתחת לכנפיים דוחף את הכנף כלפי מעלה והלחץ הנמוך
שמעל יונק אותו כלפי מעלה .קוראים לזה הרמה .הרמה תמיד אנכית לכיוון זרימת האוויר.
מדחף פועל כמו כנף מסתובבת .תדמיינו שאתם לוקחים שתי (או יותר) כנפיים ,הדביקו
אותן על ציר מרכזי בכיוון נגדי האחת לשנייה ,וסובבו את הציר .הכנפיים יסתחררו באוויר
וייצרו לחץ נמוך לפניהן ולחץ גבוה מאחוריהן ,ובכך ימשכו את המדחף קדימה .כנפי
המדחף ,הנקראות בשם להבים ,נוטות בזווית כך שהן חותכות עוד יותר באוויר .בדיוק כפי
שהן מוברגות דרך האוויר ,מדחפים יכולים לפעול בנוזל נוסף :מים!

סלילי
חלק צולב של כנף

הרמה

לחץ נמוך

ציר
לחץ גבוה
מדחף מהצד

מדחף

זרם אוויר

מדחפים לנהיגה
דגם  :3מכונית מאוורר
הרכיבו את
המדחף.

הלוגו אמור להיות עם
הפנים לכיוון הוו עבור
דגם זה.
מקמו את
המכסה על
המדחף.

הפעילו את מכלול השלדה
כמצוין בעזרת פין נוסף של
 220מ"מ

המשיכו עם הרכבת השלדה
כמוצג בעזרת פין נוסף של 220
מ"מ

חברו אץ פיני השלדה העליונים והתחתונים בעזרת
המדחף 2-3 ,גומיות ,מחבר גשר וחרטום.

השתמשו ב2-3-
גומיות

הרכיבו את ארבעת מוטות
מחזיקי הגלגל בעזרת פינים
 90מ"מ

כמוצג באיור.

חברו את
הגלגלים
הקדמיים
בעזרת מוטות
עם  3חורים
ואטמי פיר
קצרים .חברו
את הגלגלים
האחוריים
בעזרת פינים
 90מ"מ
ופירים להחזקת
פינים.

חברו את החלק הימני
של הגוף (מעטפת)
לשלדה כמוצג באיור.

חברו את החלק
השמאלי של הגוף
(מעטפת) לשלדה
כמוצג באיור.

לפפו

לפפו  60-80סיבובים

על מנת להסיע את המכונית,
לפפו את הגומיות באמצעות
סיבוב המדחף בכיוון המצוין 60-
 80פעם .מקמו את המכונית על
גבי משטח שטוח וחלק ושחררו
את המדחף .המדחף דוחף את
המכונית קדימה.

הכול אודות אנרגיה אלסטית

מה גורם לכלי הרכב הממונעים בעזרת גומייה לנסוע? זוהי תכונה מיוחד של
הגומי אשר מאפשרת לה לאגור ולשחרר אנרגיה! גומי עינו חומר טבעי המגיע
מעצים לו יש תוכנה הנקראת בשם אלסטיות .אלסטיות הינה תכונה פיזית של
חומר המתארת את יכולות של החומר להחזיר לעצמו את צורתו המקורית
לאחר שנמתח או נדחס .הכוח המופעל על החומר על מנת למתוח אותו או
לדחוס אותו נקרא בשם לחץ .המידה שבה חומר משנה צורה כאשר הוא נמצא
תחת לחץ נקרא בשם דפורמציה (עיוות) או מתח .הכוח של החומר מתקשר
ליכולת שלו לעמוד בפני עיוות תחת לחץ.
לגומייה יש צורה כאשר היא במנוחה .ברגע שמפעילים עליה לחץ ,כגון משיכה
או סיבוב ,היא נמתחת ומשנה צורה .כאשר הלחץ מוסר ,הגמישות של הגומייה
מאפשרת לה לחזור לצורתה המקורית.
חוק פיזיקה הנקרא בשם חוק  Hookeאומר שברגע שמפעילים לחץ על חפץ
אלסטי ,השינוי באורכו של החפץ פרופורציונלי באופן ישיר לכמות המטען
(העומס) ,עד לנקודה מסוימת .מעבר לנקודה זו ,המוכרת בשם הגבול
האלסטי ,האובייקט יישבר ולא יחזור לצורתו המקורית לאחר הסרת הלחץ.
מכיוון שאנרגיה נכנסת לתוך הגומייה עם הפעלת לחץ ,ואנרגיה אינה ניתנת
לייצור או להריסה ,אז קיימת סיבה לכך שאנרגיה מגיעה מהגומייה ברגע שהיא
נסגרת חזרה לצורתה המקורית – כלומר ,כל זמן שאינכם עוברים את הגבול
האלסטי וקורעים את רצועת הגומי .שחרור אנרגיה זו ניתנת אז לשימוש
לביצוע עבודה אחרת ,כגון סיבוב של מדחף!
טרם עיוות הגומי

במהלך
העיוות
האלסטי

לאחר
עיוות

אנרגיה
נכנסת

אנרגיה
יוצאת

בדגמי הגומיות שלכם ,אתם אוגרים אנרגיה
ברצועת הגומייה כאשר אתם עושים שימוש
בכוח המגיע מהאצבעות שלכם על מנת לכרוך
אותו .האנרגיה האגורה נקראת בשם
פוטנציאל אנרגיה .כאשר אתם משחררים את
המדחף והוא מתרופף ,פוטנציאל האנרגיה
מומר לאנרגיה קינטית ,או לאנרגיה של
תנועה .ככל שהרצועה האלסטית נכרכת בצורה
הדוקה יותר ,כך היא תכיל כמות גדולה יותר
של פוטנציאל אנרגיה .ברגע שהיא משתחררת,
יותר עבודה מיוצרת וכלי הרכב שלכם יכולים
להניע מהר יותר ולנוע למשך פרק זמן ארוך
יותר.

מדחפים על המים
דגם  :4ספינת אוויר
הרכיבו את
המדחף.

הלוגו אמור להיות עם
הפנים לכיוון הוו עבור
דגם זה.
הרכיבו את
המכסה על
המדחף.

הרכיבו את גוף הספינה כמוצג באיור
בעזרת שני פיני  220מ"מ
גומיות.
השתמשו ב3-4-
גומיות.

ו2-3-

הרכיבו את שני הכיסויים כמוצג באיור.
חברו פין של
 220מ"מ

חברו את סרטי המייצב
השמאלי והימני .חברו פין 90
מ"מ
כיסוי.

ומחבר ישר לכל

חברו את הכיסויים לגוף הספינה בעזרת
שני פינים נוספים של  90מ"מ

לפפו

לפפו  60-80סיבובים

לפפו את המדחף  60-80פעמים
בכיוון המצוין .הניחו את הספינה
בתוך אמבטיה או בריכת לתינוקות
עם מים רדודים ושחררו אותה!
האוויר דחוף את הספינה קדימה.

דגם  :5סנפירית
הרכיבו את המדחף.

הרכיבו את המכסה על
המדחף.

הלוגו אמור להיות
עם הפנים לכיוון
הוו.
הרכיבו את מוט
מדחף הסנפירית
כמוצג באיור
בעזרת שני פינים
 220מ"מ
גומיות.

הגומיות מובלות דרך המוט המכיל
 5חורים לפני שהן נתלות מעל
מחבר הגשר.

חברו את סרטי
המייצב כמוצג באיור
בעזרת שני פינים
 90מ"מ

השתמשו ב3-4-
גומיות.

ו2-3-

הרכיבו את הכיסוי בעזרת שני
פינים או יותר  90מ"מ

חברו את הכיסוי למוט המדחף.

לפפו

על מנת לעשות שימוש בסנפירית ,אתם זקוקים לאמבט
או לבריכה של מים מספיק עמוקים כך שהמדחף אינו
נוגע בתחתית כאשר הכיסוי צף על פני המים .לפפו את
המדחף  60-80פעם בכיוון המצוין ,החזיקו אותו בזמן
שאתם ממקמים בעדינות את הכיסוי בתוך המים.
שחררו והתנועה קדימה הנגרמת על ידי המדחף תגרום
לסנפירית להתרומם בזמן שהיא שטה בתוך המים.

לפפו  60-80סיבובים

ספינות אוויר
וסנפיריות
ספינות אוויר (הנקראות גם בשם ספינות
מאוורר) עושות שימוש במדחפים גדולים
בדיוק כמו אלה שעל מטוסים במטרה לדחוף
אותם בתוך המים .מכיוון שהמדחף אינו נכנס
לתוך המים הלכה למעשה ,ספינות אוויר
יכולות להחליק מעל גופים של מים מלאים
בצמחים ולכלוך בהם סירות מנועים רגילות
היו נתקעות.

ספינת מאוורר

מדחף על ספינת מאוורר
על מנת לנווט ספינת אוויר ,אוויר
מהמאוורר מובל אל מעבר למייצבי כיוון
גדולים .הקברניט של הספינה צריך רק
להתאים את הכיוון של אותם מייצבי כיוון
על מנת לנווט .ספינות אוויר פופולריות
להובלת אנשים באזורי ביצות של
פלורידה ובמדינות אחרות בדרום
אמריקה.

סנפירית

סנפיריות (רחפים) הן ספינות
בעלות מתקן הדומה לכנף
המחוברים לכיסויים שלהם.
הכנפיים ,הנקראות גם בשם
סנפיריות ,מייצרות כוח הרמה בתוך
המים ברגע שהם זזים מהר מספיק.
הן עובדות בתוך המים באותה דרך
שבה כנפיים עובדות באוויר.
הסנפירית מאפשרת לספינות
"לעוף" בעיקר על פני המים ,ובכך
מצמצמת את החיכוך .ברגע
שהספינה מאטה ,היא תשקע בתוך
המים ,כך שיהיה צורך גם בכיסוי
ציפה.
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ערכת פרויקט

מרוצי גומיות

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.
אזהרה :אין לכוון לעיניים או לפנים.
אזהרה :אין לעוף קרוב לעיניים או לפנים.
אין להשליך את הדגמים לכיוון אנשים או בעלי חיים .וודאו כי אנשים ובני אדם נמצאים הרחק מנתיב
הטיסה האפשרי של דגמים עפים .דגמים עפים צריכים להיות בשימוש בשטח פתוח עם רדיוס של 30
מטרים שאינו מכיל אנשים או בעלי חיים.
הורה או אדם מבוגר אחר חייבים להשגיח על כל הניסויים המבוצעים במקום פתוח עם הדגמים.
ניסויים במקום פתוח לא ייערכו בקרבת רחובות .אין לגעת בחוגה מסתובבת.
היזהרו שבגדים רפויים או שערות לא ייתפסו בתוך החוגה.
הרכיבו מגן לעיניים על מנת למנוע פגיעה בעיניים.
אזהרה! השתמשו בדגמי הספינות רק במים רדודים ותחת השגחה של אדם מבוגר.
היזהרו בעת הכנסת זיזי העץ לתוך רכיבי הפלסטיק .במידה ואתם מפעילים כוח גדול מדי עליהם ,הם
יכולים להתעוות ,להתפצל או להישבר .אל תפצעו את עצמכם!

חלק של כלי מפריד
השתמשו בחלק של הכלי המפריד כך שיסייע
לכם להפריד חלקים קטנים.

טיפ!
במידה והגומיות שבערכה שלכם נקרעות או
נשחקות ,באפשרותכם לעשות שימוש בגומיות
בגודל רגיל שמסביב לבית .על מנת שיהיו ארוכות
מספיק ,תבצעו לולאה עם שתי גומיות יחד כמו
להלן ולאחר מכן משכו לשם הידוק.

הקצה המסומן ב-
" "Aניתן לשימוש
להוצאת סיכות
עיגון

הקצה המסומן ב-
" "Bניתן לשימוש
להוצאת סיכות
לחצן ופקקי מוט

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.

