מדריך ניסויים

מידע חשוב
אזהרה! מוצר זה נועד לשימוש על ידי ילדים בני  8ומעלה
בלבד .הנחיות להורים כלולות ויש להקפיד לנהוג על פיהן.
שמרו את חומרי האריזה ואת ההוראות אצלכם כיוון שהם
כוללים מידע חשוב.

הורים יקרים
ומבוגרים משגיחים
ערכה זו כוללת מגוון רחב של
ניסויים שנועדו לסייע לילד שלכם
להבין כיצד מנעים חשמליים
וגנרטורים פועלים .בדרך זו,
הערכה תספק מבט ראשוני לתוך
עולם הנדסת החשמל .אולם לפני
הכול ,יתכן ויש לכם שאלות בכל
הנוגע לבטיחות ערכה זו.

ערכת ניסויים זו עומדת בתקני
הבטיחות בארה"ב ובאירופה.
תקנים אלה מטילים מחויבויות על
היצרן ,אולם גם מציינים כי על
המבוגרים לסייע לילדים שלהם
במתן ייעוץ וסיוע עם הניסויים
האלה .תגידו לילד שלכם לקרוא
את כל ההוראות וההמלצות
הבטיחותיות הרלוונטיות ,ולשמור
את החומרים האלה בהישג יד
לעיון בשעת הצורך .וודאו לציין כי
הוא או היא חייבים לנהוג בהתאם
לחוקים ולמידע בעת עריכת
הניסויים.
אנו מאחלים לכם הנאה מרובה
עם עריכת הניסויים!

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת
לגיל  .8מוצר זה מכיל מגנטים שיכולים להידבק יחד בתוך
המעיים ולגרום לפגיעות חמורות .גשו לבדיקה רפואית
ולקבלת טיפול באופן מידי במקרה של בליעת מגנטים.
אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת
לגיל  .3סכנה לחנק – חלקים קטנים עשויים להיבלע או
להישאף פנימה .אחסנו את חומר הניסוי הרחק מהישג ידם
של ילדים קטנים.
בטיחות בהקשר לעריכת ניסויים עם סוללות
-

-

-

-

תזדקקו לשתי סוללות  1.5 AAוולט לעריכת
הניסויים .בשל חיי המדף המוגבלים שלהן,
הסוללות אינן כלולות בערכה.
להכנסת הסוללות ,הוציאו את כיסוי מארז הסוללות,
הכניסו את הסוללות לתוך תא הסוללות בהתאם
לסימוני הקוטביות שלהן (סמלים  +וגם  )-בתוך תא
הסוללות וסגרו את המכסה.
לעולם אין לערוך ניסוי בעזרת השקעים החשמליים
או בעזרת רשת אספקת החשמל הביתית .לעולם
אין להכניס חוטי חשמל או חלקים אחרים לתוך
שקעים חשמליים בקיר! מתח החשמל בבית עלול
לגרום לסכנת מוות.
אין לעשות שימוש בסוללות ביחד עם רשת אספקת
החשמל הביתית.
הימנעו מקצר חשמלי של הסוללות בעת עריכת
הניסויים :הן עלולות להתפוצץ!
אין לגרום לקצר של המגעים החשמליים.
לעולם אין לחבר את מגעי הסוללה האחד לשני.
סוללות מרוקנות יש להוציא מהמשחק.
את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה.
אין להטעין סוללות לא נטענות.
את הסוללות הנטענות יש להטעין תחת השגחה של
אדם מבוגר בלבד.
סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן.
אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות או בין
סוללות חדשות ומשומשות.
אין לערבב בין סוללות ישנות וסוללות חדשות.
אין לערבב בין סוללות אלקליות ,רגילות (פחמן-
אבץ) או סוללות נטענות (ניקל-קדמיום).
השליכו סוללות משומשות בהתאם לקווי ההנחיה
הסביבתיים.

ציוד
מה כלול בערכת הניסויים שלכם:

רשימת בדיקה :מצאו-בדקו-סמנו
בלוק מנוע
מכסה מנוע
מייצב
מגנט אדום
מגנט כחול
מארז סוללות
גלגל שיניים עם חיבור כננת
גלגל שיניים עם גלגל הנעה
כננת ליד
מנורה קטנה
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כל החומרים שאינם
כלולים בערכה מסומנים
בכתב אלכסוני בתוך
תיבות "תזדקקו לדברים
הבאים".

אזהרה! אין ,בשום מצב ,לפרק את בלוק המנוע!
אנא בדקו שכל החלקים זהים לרשימה וזאת על מנת לוודא
ששום דבר לא חסר .במידה וחסרים חלקים ,אנא צרו קשר עם
מרכז שירות הלקוחות של חברת .Thames & Kosmos

תכולת החוברת:
תמסורות
עמוד  3עד 6

כיצד גלגלי
שיניים מעבירים
כוח
מנוע חשמלי
עמוד  27עד 38
הפעילו את המנוע החשמלי שלכם!
מעגלים חשמליים ומוליכים
עמוד  3עד 6
מה גורם לנורה להידלק?

מגנטים
עמוד  14עד 21
חקרו את כוחות המגנטים

שידורים עם השיניים

מניעים של גלגלי שיניים (הילוכים) נראים מבלבלים למדי במבט
ראשון .עם כל גלגלי השיניים המחברים הגדולים והקטנים ,יש
להשקיע הרבה מחשבה על מנת לנבא את הכיוון אליו כל אחד מהם
יסתובב .אולם ללא מערכות של גלגלי שיניים ,מרבית המנועים לא
היו פועלים בכלל .הניסוי הראשון יציג בפניכם כיצד הם פועלים.

ניסוי 1

שידור (תמסורת) דרוש
תזדקקו לדברים הבאים
-

מעצור מנוע
שני גלגלים שיניים
גדולים
טוש

כך תערכו את הניסוי
 .1הכניסו את גלגל השיניים עם
גלגל ההנעה (גלגל שיניים עם
שיניים קטנות באמצע) לתוך
החור האמצעי.
 .2כעת ,הכניסו את גלגל השיניים
עם חיבור הארכובה לתוך החור
התחתון .השתמשו בטוש לבצע
סימן באותו מיקום בשני גלגלי
השיניים הגדולים ,כמוצג באיור.
כעת סובבו בזהירות את גלגל
השיניים התחתון.
 .3ספרו את הסיבובים הנעשים על
גלגל השיניים הקטן וסמנו את
אחת מהשיניים בתור "נקודת
ההתחלה" .סובבו את הגלגל
התחתון סיבוב אחד.
בזמן שאתם עושים את זה ,כמה
פעמים מסתובב גלגל השיניים הקטן?
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גלגלי שיניים ורכיבים להנעת גלגלי שיניים
אם תסתכלו על המערכות המורכבות הקיימות היום ,קשה
לדמיים שגלגלי שיניים ורכיבים להנעת גלגלי שיניים היו
קיימים מזה זמן רב כל כך .למעשה ,הם היו בשימוש מזה
אלפי שנים .דוגמא מרשימה אחת לכך הוא "מנגנון
 "Antikytheraהמסתורי ,שנבנה לפני יותר מ 2000-שנה
ביוון .הוא היה בשימוש על מנת לבצע חישובים אוטומטיים
של מיקום השמש והירח .גם אז ,גלגלי השיניים כבר היו
בשימוש נרחב.

לאונרדו דה וינצ'י ( )1452-1519כבר נהג
לעשות שימוש בכמות גדולה של גלגלי שיניים
במסגרת ההמצאות שלו במאה ה .15 -במידה
ואי פעם ביקרתם בתחנת רוח ישנה ,יתכן
והתפעלתם מכל גלגלי השיניים העשויים מעץ,
הכלולים בתוך מנגנון ההנעה שלה .ברגע
שיצרו גלגלי שיניים יציבים יותר ממתכת ,הם
היו מסוגלים להעביר כוחות חזקים הרבה
יותר .לא רק הפיתוח של השעון לא היה
מתקבל על הדעת בלעדיהם .מכוניות ,כלי
מטבח ,ציוד בנייה ומכונות תעשייתיות –
דברים רבים עושים שימוש בגלגלי שיניים.
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תמסורות
אין כל טעם בכך שקיים גלגל שיניים אחד
לבדו .אולם ברגע שיש לכם שני גלגלי
שיניים ,יש לכם מערכת תמסורת.
מערכת תמסורת
מהסוג הזה ,נקראת
בשם מניע גלגל
שיניים .כמובן,
קיימות גם מערכות
תמסורת ללא גלגלי
שיניים.
בלוקי גלגלת ,בהם נעשה שימוש לשם
הרמת מטענים ,נחשבים לדוגמא טובה.
הם עשויים מגלגלות ומחבל .אולם
מרבית מערכות התמסורת פועלות ללא
גלגלי שיניים .לפעמים ,שרשראות
משתלבות גם עם גלגלי שיניים .אם יש
לכם אופניים הכוללים מערכת הילוכים
להחלפת הילוכים ,ככל הנראה שלא
תחשבו שדבר זה מפחיד בכלל .לגלגלי
שינויים יש את היכולת להעביר כוחות
ותנועות בצורה מאוד מדויקת .על מנת
שהדבר יקרה ,עליהם להיות מיוצרים
בקפידה רבה .אחרי הכול ,תרצו להיות
מסוגלים לנבא את ההתנהלות שלהם
מראש.

מעגלים חשמליים ומוליכים

חשמל הינו רק אחד מהדברים האלה .בדרך כלל ,אינכם רואים את
החשמל ,ואתם מזהים אותו רק בשל האפקט שיש לו .אולם סביר
להניח שנתקלתם בגדר חש מלית מתישהו בזמן שיצאתם לטיול
הליכה או לצעדה .אין שום דבר מיוחד במראה של חוט התיל הדק
שלו ,אולם אם אתם נוגעים בו תקבלו מכת חשמל חזקה ועוצמתית.
הצועד הלא זהיר אינו אוהב אותו יותר מהפרה באחו .אז מה גורם
לחשמל לזרום?

ניסוי מספר 2

נתיבים למעבר החשמל
תזדקקו לדברים הבאים
-

תיבת סוללות עם
סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה

אזהרה! לעולם אין לחבר את
מגעי הסוללות ישירות האחד
לשני באף אחד מהניסויים.

כך תעשו זאת
 .1הדקו קצה אחד של חוט
החשמל הכחול לתוך אחד
ממגעי תיבת הסוללות .הדקו
את הקצה האחר לתוך אחד
ממגעי הנורה .האם הנורה
נדלקת? לא? יתכן וחוט
החשמל פגום.
 .2חזרו על הניסוי עם חוט
החשמל האדום .הנורה אינה
נדלקת עכשיו גם כן .לנורה
ולתיבת הסוללות יש שני
מגעים לכל אחד מהם .האם
אתם חושבים שיתכן
ותצטרכו לעשות שימוש
בשניהם?
 .3חברו את הנורה לתיבת
הסוללות כמוצג באיור .מה
אתם רואים עכשיו?

ניסוי מספר 3

חשמל מובל או לא
תזדקקו לדברים הבאים
-

תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה
מגוון חפצים הקשורים
למשק הבית (כגון כוס,
ספל ,כף מעץ ,שקית
פלסטיק ,מסמר,
מטבעות ,נייר)

כך תעשו זאת
 . 1השתמשו בחוט החשמל
האדום לחיבור מגע אחד של
סוללה לנורה והדקו את חוט
החשמל הכחול למגע האחר
שלה.
 . 2בדקו לראות באם הכול פועל
בצורה תקינה עם הסוללות,
חוט החשמל והנורה באמצעות
הקשה קצרה על המגע
החופשי של הנורה בעזרת חוט
החשמל הכחול .בזמן שאתם
עושים את זה ,היא אמורה
להידלק.
 . 3כעת נסו להחזיק מגוון דברים
בין המגע החופשי של הנורה
לבין הקצה החופשי של חוט
החשמל הכחול .מה קורה
כאשר אתם מחזיקים מטבע
ביניהם? נסו עם זכוכית ,ספל,
כף מעץ ,שקית פלסטיק,
מסמר או פיסת נייר.

ניסוי מספר 4

האם לכיוון יש משמעות?
תזדקקו לדברים הבאים
-

תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה

כך תעשו זאת
 .1חברו את תיבת הסוללות
לנורה .מה קורה?
 .2כעת שחררו את חוט החשמל
מהנורה והפעילו את מהדקי
חוט החשמל .מה קורה
עכשיו?

ניסוי מספר 5

תאורה חסכונית
תזדקקו לדברים הבאים
-

חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה
סוללה

כך תעשו זאת
 .1הוציאו את אחת
הסוללות מתיבת
הסוללות .הדקו את שני
חוטי החשמל למגעי
הנורה.
 .2לחצו את הקצוות
האחרים של חוטי
החשמל כנגד מגעי
הסוללה כמוצג באיור.
מה קורה? האם אתם
מבחינים בהבדל
כלשהו לעומת ניסוי
?2

זרם חשמלי
זרם חשמלי נשמע כמו טכנולוגיה מודרנית .אולם אפילו האבות
הקדמונים שלנו היו מחפשים מקלט בזמן שהיו רעמים וברקים .כמובן,
הם לא ידעו שהחשמל הוא שעמד מאחורי כל זה .סיפורי האגדות
היווניות על  Miletusהיו קיימים עד לשנת  600לפנה"ס בערך .סביר
להניח שתכירו אותו במוקדם או במאוחר בשיעור מתמטיקה .עוד
בתקופה של אז ,נאמר עליו כי הוא תאר את המטען האלקטרוסטטי
של הענבר – אלקטרון .אולם ,רק בסביבות  1750אנשים החלו לחקור
את החשמל ואת השימושים בו בצורה מדויקת יותר.

אף אחד לא יכול לראות זרם חשמלי .הזרם החשמלי מורכב מתנועה של חלקיקים
מזעריים באופן יוצא דופן המוכרים בשם אלקטרונים – שהם קטנים הרבה יותר
מאטום .באפשרותכם לעשות שימוש במודל על מנת להבין את הדרך שבה פועל מעגל
חשמלי .תדמיינו צינור מלא במים ונשיאת המים סביב במעגל .בנקודה אחת ,ישנה
משאבה מותקנת ,אשר גורמת למים לנוע .במיקום אחר ,ישנו גלגל מים קטן שמסתובב
באמצעות המים .במעגל חשמלי ,המשאבה מגיבה לסוללה ,הצינורות לחוטי החשמל
וגלגל המים למנוע חשמלי ,לדוגמא.
כאשר המשאבה מסתובבת ,היא מניעה את המים .המים
זורמים דרך הצינור ובמהלך תהליך זה ,מעביר כוח
מהמשאבה לגלגל המים .במידה והמשאבה מסתובבת
לאט ,כמות קטנה יותר של מים עוברת דרך גלגל המים
בשנייה – כך שגלגל המים זז גם כן בצורה איטית יותר.
באותה דרך ,סוללה אחת תעביר כמות קטנה יותר של
זרם דרך חוט החשמל מאשר שתי סוללות ,כך שהנורה
נדלקת בצורה בהירה פחות בניסוי .5
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מתח חשמלי
הכוח המניע של הזרם החשמלי מוכר בשם
מתח חשמלי ,המצוין ביחידות הנקראות בשם
וולטים .בדוגמת המים שלנו ,הוולטאז' יהיה
תואם ללחץ המים המופק על ידי המשאבה.
כל אחת מהסוללות שבתיבת הסוללות כוללת
מתח של  1.5וולטים .שתי הסוללות מסודרות
האחת אחרי השנייה בתוך תיבת הסוללות,
המניבות  3וולטים בנקודות החיבור .מצבר
של מכונית מסוגלת לייצר  12וולטים ,והזרם
משקע חשמל בקיר עובר את כל הדרך עד ל-
 120וולט – וזוהי הסיבה לכך שהדבר כל כך
מסוכן.
עליכם להבחין בקפידה בין המתח החשמלי
לבין עוצמת הזרם .וולטאז' זמין אינו מצביע
על כך שזרם החשמל זורם הלכה למעשה –
בדיוק באותו אופן שבו המים לא יזרמו מברז
מים סגור רק בגלל שיש לחץ בתוך קו המים.
מצד שני ,לחץ גבוה יכול לדחוף כמות גדולה
יותר של מים דרך הברז בכל שנייה ממה
שיכול לעשות זאת לחץ נמוך .מתח חשמלי
גבוה ,בדומה לכך ,יכול לגרום לזרם החשמל
לזרום בעוצמה גדולה יותר מאשר מתח נמוך.

מצבר אינו מייצר זרם ,לא יותר
ממה שמשאבה מייצרת מים.
האנרגיה של המשאבה רק
גורמת למים לנוע ,והאנרגיה
האגורה בתוך הסוללה עושה
את אותו הדבר עם אלקטרונים
במטרה לייצר זרימה של זרם.
רק הזרם הזורם יכול להשלים
את העבודה ,כגון לגרום למנוע
לפעול או להדליק נורה.

כוחות בלתי נראים
בעזרת הקלקה חדה ,שני מגנטים מתחברים יחד .כוח
מסתורי גורם להם להידבק האחד לשני .האם אי פעם
הרגשתם שהם מסוגלים לדחוף האחד את השני גם הרחק
האחד מהשני? האם אי פעם ניסיתם לדחוף מגנט אחד כנגד
המשטח העליון עם האחר ,כאילו שהוא מובל באמצעות היד
על ידי רוח רפאים? אפילו ברגע שלמדתם דברים רבים אודות
מגנטיזם בניסויים הבאים ,זו תמיד תהיה תופעה מרתקת.
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הכוחות הסודיים של
המשיכה
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט אדום
מגנט כחול
מטבעות
מגוון חפצים הקשורים
למשק הבית (כגון
מסמרים ,מכסי בקבוק
אלומיניום ,אטבי נייר,
ספל תה ,ספל פלסטיק,
כף מעץ ,נייר ,שקית
פלסטיק ,רדיד אלומיניום)

כך תעשו זאת
 . 1החזיקו את שני המגנטים
כשקצוות המתכת שלהם האחד
כנגד השני .הם נצמדים יחד
בנקישה ,ועליכם להפעיל כוח
מסוים על מנת למשוך אותם
האחד מהשני .המשטחים
הפנימיים הכהים של המגנטים
מושכים גם האחד את השני –
אולם רק ברגע שאתם מזיזים
אותם קרוב האחד לשני .האם
הם מושכים גם דברים אחרים?
 . 2נסו את זה עם מטבעות,
מסמרים ,אטבי נייר ומכסי
בקבוק מאלומיניום אותם ניתן
למצוא הרבה פעמים על בקבוקי
זכוכית .נסו גם עם ספל תה,
ספל פלסטיק וחפצים אחרים.
 . 3השתמשו במסמר מברזל על
מנת לראות אם הכוח המגנטי
יכול לעבור דרך נייר או פלסטיק.
וגם נסו לכרוך אותו בתוך רדיד
אלומיניום.
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מגנוט מסמר
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט אדום
מסמר (באורך של מספר
סנטימטרים)
מטבעות ואטב נייר

כך תעשו זאת
 . 1הרימו את המסמר בעזרת
המגנט ולאחר מכן ראו אם
הקצה האחר של המסמר יכול
להרים דברים אחרים ,כגון
מסמרים או אטבי נייר.
 . 2שחררו את המסמר מהמגנט.
האם החפץ האחר ממשיך
להימשך למסמר?
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מגנט על חוט
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט אדום
מגנט כחול
מספריים
חוט השחלה
נייר דבק

כך תעשו זאת
.1

.2

.3

.4

חתכו חתיכת חוט באורך של
כ 30 -ס"מ והדביקו אותו
בבטחה למגנט הכחול בעזרת
נייר הדבק ,כמוצג באיור.
כעת תלו אותו מהכיסא או
ממשהו דומה אחר כך שהוא
יכול להיטלטל בחופשיות.
המתינו עד שהוא מפסיק
להתנדנד.
כעת הזיזו את המגנט האדום
– המשטח הפנימי קדימה –
לכיוון המגנט הכחול.
בהתחלה לא יקרה כלום אבל
ברגע שאתם מתקרבים יותר
המגנט הכחול יסובב פתאום
את המשטח הפנימי שלו
לכיוון המגנט האדום .במידה
ואתם מזיזים אותו אף קרוב
יותר ,הם יתחברו בנקישה
ויישארו תקועים.
חזרו על הניסוי ,פרט לכך
שהפעם הזיזו את המגנט
האדום לכיוון המגנט הכחול
כשהידית שלו לכיוון החזית.
מה אתם רואים עכשיו?
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כמה רחוק יגיע כוח
המגנט?
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט אדום
מגנט כחול עם חוט מניסוי
8
מספריים
נייר דבק
אטב נייר

כך תעשו זאת
 . 1ראו עד כמה קרוב אתם יכולים
להגיע לאטב הנייר לפני שמרימים
אותו באמצעות המגנט.
 . 2למגנט על החוט מהניסוי הקודם
יש תגובה רגישה אף יותר .תנו לו
להיתלות ובאיטיות הזיזו את
המגנט האדום לכיוון שלו .שימו
לב מתי המגנט הכחול מתחיל
לזוז .במה אתם מבחינים?
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מגנט מרקד
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט אדום
מגנט כחול עם חוט מניסוי
9
נייר דבק

כך תעשו זאת
 . 1ראשית כל ,תנו למגנט הכחול
להיתלות בחופשיות והזיזו את
צד הידית של המגנט האדום
לכיוון הצד הפנימי של המגנט
הכחול .המגנט הכחול יסתובב
סביב במטרה לסובב את צד
הידית שלו לכיוון המגנט
האדום.
 . 2ברגע שזה קורה ,משכו את
המגנט האדום הרחק ולאחר
מכן הזיזו אותו מיד שוב קרוב.
בעזרת מעט מיומנות ,תוכלו
לכוון את המגנט הכחול לתנועת
סיבוב מהירה.

מגנטים מלאכותיים
המגנטיט המינרלי ,אשר
התגלה לפני כמה אלפי
שנים ,מורכב מתרכובת
מאוד יציבה של ברזל וחמצן.
מגנטיט מיוצר בדרך טבעית
בעקבות פעילות וולקנית.
היום ,ניתן לייצר מגנטים
מלאכותיים גם על ידי שימוש
בתרכובות של המתכות
ברזל ,ניקל ואלומיניום .אולם
ישנם גם מגנטים שאינם
מכילים ברזל בכלל .הופקו
גם תערובות של מתכות
נדירות הרבה יותר ,בהן ניתן
לעשות שימוש להכנת
מגנטים חזקים הרבה
יותר מהחומרים
המגנטיים המצויים
בטבע.
למגנטים קבועים...
יש כוח מגנטי משל
עצמם ומחזיקים את
הכוח הזה באופן
קבוע .במגנטים
קבועים נעשה
שימוש ,לדוגמא,
להכנת מחטים
מגנטיים למצפנים,
במדים אלקטרוניים,
באוזניות
וברמקולים ,כמו גם
באינספור מכשירים
אלקטרוניים
מודרניים אחרים.

מגנטים
לפני אלפי שנים אנשים גילו את כוח
המשיכה של מינרל מסוים עשוי
מברזל .מכיוון שהמינרל הזה היה
שכיח במיוחד מסביב לעיר העתיקה
של מגנזיה שבאסיה הקטנה,
הוא נקרא בשם
מגנטיט .מתוך
מילה זו הגיע
השם מגנט עבור
חפץ בעל
מאפיינים
מגנטיים .מגנטים
ומגנטיות באמת
סיפקו השראה
לפנטזיה של
היוונים העתיקים,
ובסין גם כן,
התעניינו במגנטים
מאז התקופה
העתיקה .אולם
רק בסביבות שנת
 1600אנשים
החלו להתנסות
בתופעות אלה
בדרך מדעית.

בדקו את הדבר הבא
קווי כוח
באפשרותכם לדמיין
שדה מגנטי בתור
צרור של קווים המקרינים החוצה
מהקוטב הצפוני ,ויוצרים קשת לכיוון
הקוטב הדרומי ,וממשיכה חזרה לקוטב
הצפוני מבעד החלק הפנימי של המגנט.
הם נקראים בשם "קווי כוח" ,היות
שחלקיקי ברזל מושפעים מכוח מגנטי לא
משנה איפה הם עוברים.
המרווח בין קווי הכוח השכנים יכול
לשמש כמדד לעוצמת השדה המגנטי.
ככל שהקווים קרובים יותר ,כך יהיה
השדה המגנטי חזק יותר .ככל
שהמגנטים מתרחקים יותר ,השדה
המגנטי שלהם נחלש במהירות ,אולם
הוא מסוגל לחדור לתוך חומרים כגון נייר,
אלומיניום ופלסטיק.

לפני כמעט  200שנה ,הפיזיקאי Hans
 Christian Orstedגילה תגלית חשובה:
חוט חשמל יכול לעבור בתוך מגנט במידה
וזרם חשמלי עובר דרכו .והכוח המגנטי
חזק במיוחד אם חוט החשמל כרוך לתוך
רדיד אלומיניום יחד עם ליבת ברזל בתוכו.
סוג זה של אלקטרומגנט יכול לייצר שדה
מגנטי חזק הרבה יותר מהמגנט הקבוע –
למרות שרק כל זמן שזרם חשמל זורם דרך
חוט החשמל.
אלקטרומגנטים הינם בשימוש במנועים
ובגנרטורים חשמליים ,לדוגמא .פותחני
דלתות אלקטרוניים גם כן עושים שימוש
באלקטרומגנטים למשיכת בורגי הנעילה
של הדלת לאחור.

תמיד בגלל הצפון

"כוונו את המסלול שלנו לכיוון דרום-דרום מזרח ,בכל המהירות
קדימה!" המשפט הזה נשמע מרשים למדי ,לא כך? אבל תסלחו
לי ,לאן בדיוק עלינו ללכת? כמובן ,תמיד תוכלו לכוון את עצמכם
בהתאם לשמש ולכוכבים ,אולם עליכם ללמוד כיצד לעשות את זה.
ועדיין תישאר שאלה פתוחה באם תוכלו למצוא את דרככם חזרה
לנמל הבית .מצפן יעשה את העבודה בצורה טובה יותר ,למרות
העיצוב הצנוע והדל שלו.
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מחט הצפון
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט כחול עם חוט
נייר דבק
כיסא

כך תעשו זאת
 . 1תלו את המגנט הכחול מהכיסא
והמתינו עד לעצירתו .שימו לב
לכיוון אליו מצביעה הידית.
 . 2סובבו את הכיסא ,והמגנט
ביחד אתו ,כרבע סיבוב,
והמתינו שוב .לאיזה כיוון
מצביעה הידית כעת?
 . 3המשיכו לסובב את הכיסא
ושימו לב לאוריינטציה של
המגנט.
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מגנט עקשן
תזדקקו לדברים הבאים
-

מגנט כחול
צלוחית
קערה גדולה

כך תעשו זאת
 . 1מלאו את הקערה במים .מקמו
את המגנט בצורה אנכית
באמצע הצלוחית ,ותמו
לצלוחית לצוף בחופשיות בתוך
הקערה .מה אתם רואים?
 . 2סובבו את הצלוחית מעט,
ראשית בכיוון השעון ולאחר מכן
כנגד כיוון השעון .מה אתם
רואים עכשיו?

בדקו את הדבר הבא

טכנולוגיות ניווט

מצפן
שבבים מגנטיים יכוונו את עצמם
לכיוון צפון-דרום .אנשים ביוון
העתיקה ובסין כבר ידעו זאת לפני
יותר מאלפיים שנה .הסינים היו
הראשונים שבנו מכשיר עם מחט
שמכוון תמיד לכיוון דרום – צורה
מוקדמת של מצפן.
המצפנים הראשונים כללו מדי כיוונים
צפים .לא לגמרי ברור באם אירופאים
פיתחו מצפן בעצמם ,אולם הם ללא
ספק שיפרו את העיצוב שלו .העדות
הראשונה ל"-מצפן יבש" עם מחט
מגנטית המורכבת על עמוד צר ,מגיע
משנת  .1269יורד ים איטלקי נחשב
לממציא שלו.

למרות קיומן של מערכות ניווט
לווייניות ,מצפנים לווייניים
עדיין נחשבים ליעילים .מכשירי
)  GPSמערכת מיקום גלובלית)
ללא ספק יכולים להשלים את
הניווט באמצעות מפה ומצפן,
אולם הם אינם יכולים להחליף
אותה.
ניווט לווייני:
מכשירי  GPSהינם בשימוש גם
במסגרת משחקי חפש את
המטמון האלקטרוניים.
הקואורדינטות הגאוגרפיות של
הפריטים המוסתרים
מפורסמות ברשת האינטרנט,
ולאחר מכן מחפשים אותם
בעזרת מכשיר קליטת .GPS

בדקו את הדבר הבא
כיוון סיבוב כדור הארץ

קוטב צפוני גאוגרפי

השדה המגנטי של
כדור הארץ
קוטב דרומי מגנטי
קווי כוח

ציר מגנטי
קוטב צפוני מגנטי

ציר סיבובי של כדור הארץ
קוטב דרומי של כדור
הארץ

קיים אלקטרומגנט בתוך כדור הארץ :בתוך אזור נוזלי עם מוליכות חשמלית בחלק
הפנימי של כדור הארץ ,זרמים חשמליים חזקים הנעים במחזוריות יוצרים שדה מגנטי
של כדור הארץ ,שקווי הכוח שלו סובבים את כל כדור הארץ .אותם קווי כוח הם
שפועלים על המחט של המצפן ,והדבר סייע ליורדי הים למצוא את הכיוון שלהם
במשך מאות שנים .הקטבים המגנטיים של כדור הארץ הם המקומות בהם קווי הכוח
חודרים ישירות לתוך האדמה .במידה ומצפן ממוקם שם ,המחט שלו יכוון כלפי מטה.
בסמוך לקוטב הצפוני הגאוגרפי נמצא הקוטב הדרומי המגנטי (ולהפך מזה בדרום).
קיים בסיס היסטורי לכך :לפני מאות שנים ,כאשר נושא המגנטיות היה עדיין מסתורי
למדי ,מחט המצפן המכוון לקוטב הצפוני של כדור הארץ נקרא בשם הקוטב הצפוני
של המחט.
אולם מאז ,אנשים למדו שהמחט של המצפן בעצמו הינו מגנט ,וכי קטבים מנוגדים
נמשכים האחד לשני .הקוטב המגנטי אליו מכוון הקוטב הצפוני של המחט הינו אם כן
הקוטב הדרומי המגנטי.

המנוע החשמלי
השימושי תמיד

האם אי פעם ניסיתם לדמיין כיצד הייתם יכולים להסתדר ללא
מנועים חשמליים בחיי היומיום? אין בעיה! מכונת כביסה עם
מנואלה  ,מקדחה של רופא שיניים המופעלת באמצעות הרגל,
חשמלית הנמשכת על ידי סוס – כל הדברים האלה היו קיימים .כל
זמן שמדובר בכונן קשיח ובמברשת שיניים חשמלית ,ובכן ,נצטרך
לחשוב קצת יותר על ז ה .מסביבכם ,ישנם מנועים חשמליים ,ואתם
עומדים ללמוד דברים נוספים עליהם.

ניסוי מספר 13

מנוע חשמלי
תזדקקו לדברים הבאים

כך תעשו זאת
 . 1ראשית הסתכלו היטב על בלוק
המנוע .בשום מצב אין לפרק את
המנוע! באפשרותכם לראות שהפין
עליו גלגל השיניים מורכב עובר
מבעד לכל אבזר הפלסטיק עם שני
מגעים חשמליים .הפין נקרא בשם
ציר או מוט.
בתוך הצינור השקוף ,תראו שלושה
חלקי ברזל עם חוט חשמל דק
ביניהם .רכיב המנוע החשמלי
נקרא בשם חוגה ,מכיוון שהוא
מסתובב ברגע שהמנוע פועל – או
ברגע שאתם מסובבים את גלגל
השיניים.
החוגה הזו עשויה משלושה
אלקטרומגנטים ,כאשר חוט
החשמל יוצר שלושה סלילים .בתוך
כל סליל נמצא אחד מחלקי הברזל
הגדולים ,המחזק את השפעת
המגנט .ליבות הברזל עשויות
מכמות גדולה של גיליונות מתכת
קטנים ששוכבים האחד על השני.
 . 2כעת חברו כל אחד משני מגעי
בלוק המנוע או נקודות החיבור של
בלוק המנוע לנקודות החיבור של
תא הסוללות ,תוך שימוש בחוט
חשמל אחד לכל חיבור .האם
המנוע פועל? לא? אז תבדקו
לוודא באם זרם חשמלי זורם הלכה
למעשה.
 . 3הוציאו את חוט החשמל האדום
ממגע הסוללה והדקו אותו לאחת
מנקודות החיבור של הנורה .הקישו
על המגע האחר של הנורה כנגד
מגע תא הסוללות הריק.

-

בלוק מנוע
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה

ניסוי מספר 14

הוא זקוק למגנט
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
מגנט אדום
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
 . 1ניסוי  10הראה כיצד באפשרותכם
לעשות שימוש במגנטים על מנת
לייצר תנועה סיבובית .האם הבעיה
היא בכך שלמנוע החשמלי שלכם
חסר כוח מגנטי? חברו את נקודות
חיבור המנוע לנקודות חיבור תיבת
הסוללות שוב .כצפוי ,המנוע אינו
פועל.
 . 2כעת הרכיבו את המגנט האדום
כמוצג באיור.

ניסוי מספר 15

הכול במקום המתאים לו
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
מגנט אדום
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
 . 1ישנם רק שני מקומות בהם
המגנט האדום מתאים על
המעטפת השקופה .האם ישנה
סיבה לכך?
 . 2חברו את בלוק המנוע שוב
לתיבת הסוללות .החליקו את
המגנט האדום לאחור ולפנים
כנגד החוגה .למה אתם שמים
לב?

ניסוי מספר 16

הוספת מגנט שני
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
מגנט אדום
מגנט כחול
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
 . 1בעוד שהמנוע עשוי להסתובב
במהירות עם מגנט בודד ,אין לו
כל כך כוח .באפשרותכם לעצור
אותו בקלות באמצעות נגיעה
בגלגל השיניים .האם יתכן
והמגנט חלש מדי או חד צדדי
מדי?
כעת הרכיבו את המגנט הכחול גם כן.
 . 2חברו מחדש את המנוע לתיבת
הסוללות (למצבר) .האם משהו
השתנה?

ניסוי מספר 17

הכול עניין של כוח
(עוצמה)
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
מגנט אדום
מגנט כחול
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
 . 1חקרו כיצד עוצמתו של השדה
המגנטי משפיעה על המנוע.
נכון ,אינכם יכולים לגרום למגנט
קבוע להפוך לחלש יותר ,אולם
באפשרותכם להתאים את
המרחק שלו .משכו את שני
המגנטים וחברו את המנוע
לתיבת הסוללות (למצבר).
 . 2החזיקו את המגנט הכחול קרוב
יותר ויותר לחוגה .עליו
להתקרב מספיק על מנת
שהמנוע יתחיל לפעול .לאחר
מכן הרחיקו אותו שוב משם
בהדרגה .המכונה תמשיך
לפעול ולאחר מכן תיעצר
ברגע שהמגנט נמצא במרחק
של מספר סנטימטרים משם.
 . 3השאירו את המגנט הכחול
רחוק מספיק כך שהמנוע אינו
מסתובב ,ולאחר מכן התקרבו
מהצד האחר עם המגנט
האדום .מתי המנוע מתחיל
לפעול?

ניסוי מספר 18

הכול עניין של כוח
(עוצמה)
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
שני גלגלי שיניים
מכסה
מייצב
מגנט אדום
מגנט כחול
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
 . 1באפשרותכם לעשות שימוש
במערכת גלגלי השיניים
להגברת עוצמת המנוע אף
יותר .הכניסו את שני גלגלי
השיניים הצהובים .הרכיבו את
המכסה על בלוק המנוע כמוצר
באיור.
 . 2כעת יש לכם תמסורת כפולה:
מערכת גלגלי השיניים ממירה
את מהירות הסיבוב הגבוהה
של המנוע לתנועת סיבוב איטית
של המוט השני .כעת ,טרם
הפעלת המנוע ,החליקו את
המייצב למקומו .דבר זה יאבטח
את הרכבת מוטות גלגל
השיניים.
 . 3חברו את המנוע לתיבת
הסוללות והרכיבו את שני
המגנטים .מה מדהים אתכם
בכך שהמוט בולט מהמכסה?

ניסוי מספר 19

היפוך קוטבי
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
שני גלגלי שיניים
מכסה
מייצב
מגנט אדום
מגנט כחול
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
 . 1האם שמתם לב עד עכשיו
בדיוק כיצד המנוע מחובר
למגעי הסוללה? הביטו על מגע
המנוע שבו מהדק חוט
החשמל הכחול מורכב ושימו
לב לכיוון הסיבוב של המנוע:
בכיוון השעון או כנגד כיוון
השעון?
 . 2הפכו את מהדקי חוט החשמל
האדום והכחול על המנוע.

ניסוי מספר 21

כאשר אתם הופכים את
שניהם ,הם מתבטלים
תזדקקו לדברים הבאים
-

חומרים מניסוי 20

כך תעשו זאת
כמובן ,הייתם יכולים להפעיל את שני
הקטבים ואת המגנטים באותו הזמן.
שימו לב לכיוון הסיבוב ,הפכו את מהדקי
נקודות החיבור ,והפכו את מיקומי
המגנטים גם כן.

ניסוי מספר 20

היפוך מגנטי
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
שני גלגלי שיניים
מכסה
מייצב
מגנט אדום
מגנט כחול
תיבת סוללות עם סוללות
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול

כך תעשו זאת
האם משנה כיצד המגנטים ממוקמים
על החוגה – כלומר ,באם המגנט
האדום בצד ימין והמגנט הכחול בצד
שמאל?
הסתכלו על כיוון הסיבוב ולאחר מכן הפכו
את המיקומים של המגנטים.

הרוטור והסטטור (חלק נייח במכונה
שסביבו נע רֹוטֹור)
קטבים מגנטים זהים ידחו האחד את
השני ,בעוד שקטבים מנוגדים מושכים
האחד את השני .בניסוי  ,20גרמתם
למגנט קבוע תלוי להתחיל להסתובב
באמצעות שינוי הכוח המגנטי של האחר.
זה דומה לדרך שבה פועל אלקטרומגנט.
הוא מורכב ביסודו משני חלקים ,הרוטור
או המגן והסטטור .הרוטור הוא החלק
המסתובב ,בעוד שהסטטור הוא החלק
הקבוע הסוגר אותו.

ההיסטוריה של המנוע החשמלי
אם אתם רוצים להיות בררנים בעניין,
ההיסטוריה של המנוע החשמלי התחילה
לפני הרבה זמן .ידע וניסיון רב היו דרושים
לפני שאפשר היה בכלל להגות המצאה
חדשנית מהסוג הזה.
לא ניתן לתת שם לאדם אחד בלבד שחשב
על ההמצאה כולה .בעיקר במאה ה19-
ממציאים ומדענים רבים באמת החלו לערוך
ניסויים עם זרם החשמל.

הן הרוטור והן הסטטור נחשבים
למגנטים .במנוע שלכם ,הסטטור
מורכב משני מגנטים קבועים,
כשהקוטב הצפוני של אחד מהם פונה
לכיוון הרוטור ,השני פונה לקוטב
הדרומי שלו.
הרוטור ,מצד שני ,הינו אלקטרומגנט.
הוא מקבל את הזרם החשמלי שלו
דרך מגעי המנוע .הוא כולל טבעת כל
המוט שלו עם חתיכה של פחמן עם
מוליכות חשמלית הלוחץ עליו .מגע
מחליק זה נושא את הזרם ברגע
שהטבעת מסתובבת.

כפי שקורה כל כך הרבה פעמים ,כל תגלית
וכל רעיון חדש היה הבסיס לפיתוחים נוספים.
לא משנה כיצד תסתכלו על זה ,הייתה זו
היסטוריה מרתקת למדי .תמצאו מידע נוסף
בנושא בעמודים .46-48

בדקו את הדבר הבא

מגנט קבוע
סליל עם ליבת ברזל

מגנט קבוע

תדמיינו שיש לכם סליל מסתובב עם
ליבת ברזל בתוכו ,מורכב בין שני
מגנטים קבועים ( .)Aברגע שזרם
חשמלי זורם ,הוא הופך למגנט ,עם
קוטב צפוני וקוטב צפוני ועם השדה
המגנטי העצמי שלו .אולם שדה מגנטי
זה מרגיש גם את השדה המגנטי של
המגנטים הקבועים .דבר זה יוצר כוח
שדוחף כל אחד מהקטבים של הרוטור
לצד ,דבר המצוין באמצעות חצים באיור
( .)Bהכוח הזה הוא שגורם לרוטור
להסתובב (.)C
כיוון הסיבוב תלוי במיקום המגנטים
הקבועים ובכיוון זרימת הזרם .הכוח
נהיה חלש יותר ככל שהקטבים
מתרחקים האחד מהשני .על מנת
לגרום למנוע להמשיך לנוע ,עליכם
לעשות שימוש בטריק :ברגע שהרוטור
מסובב לרוחב ,כיוון הזרם דרך סליל
הרוטור מתהפך .המעבר הזה מתבצע
באמצעות מחלף .האיור מראה כיצד זה
עובד .המחלף בדרך כלל עשוי
מפלסטיק עם רכיבי טבעת נחושת
קטנה משולבים בתוכו במקומות
הנכונים ,נגדם נדחפים שני חלקי
הקרטון.

בדקו את הדבר הבא

שימושים בתחום
התעשייה
והתחבורה

העוגן עם T 3
כעת אתם גם יודעים מדוע מיקומו של המגנט היה
חשוב כל כך בניסוי  :15ההחלפה צריכה להתבצע
כאשר הקטבים מכוונים האחד כלפי השני בכיוון הנכון,
דבר שעשוי לא לקרות אם מזיזים את המגנט.
מכיוון שהעוגן נראה כמו  Tכפולה ,הוא נקרא גם בשם
העוגן עם ה T-הכפולה .למעשה ,זה לא ממש פרקטי,
כיוון שהוא לא יכול לפעול בעצמו – הקטבים לא תמיד
יהיו במיקום הנכון שלהם.
מה שמהימן יותר הוא העוגן עם  ,T 3הפועל היטב בכל
מצב (מיקום) .כפי שבטח כבר שמתם לב ,זהו סוג
הרוטורים שיש למנוע שלכם ,כך שיש לו גם מחלף עם
שלושה חלקים.

בהתחלה ,מנועים חשמליים
החליפו מנועי קיטור
בהפעלת חלקי ציוד
אינדיבידואליים .בשלב
מאוחר יותר ,הם הפעילו
חגורות מסוע ולאחר מכן גם
ענפים שלמים בתחום
התעשייה.
בתחום התחבורה ,מנועים
חשמליים היו בהתחלה
בשימוש עבור רכבות
חשמליות .סיבות טובות
לעשות בהם שימוש בכלי
רכב כוללות את גודלם הקטן
ואת משקלם הנמוך
בהשוואה למנועי בעירה.
נוסף על כך ,למנועים
חשמליים אין מפלט.

למנועים חזקים יותר יש לעתים קרובות עוגן מורכב
ומסובך יותר עם סלילים רבים ,שכולם תורמים לחלק
מעוצמת המנוע .וגם ,במקום מגנטים קבועים בסטטור
שלהם ,יהיו להם אלקטרומגנטים חזקים הרבה יותר.

פחמן

הפיכת תנועה לחשמל

מנועים חשמליים ודברים רבים נוספים מופעלים באמצעות חשמל
– כגון תאורה חשמלית – חשובים מאוד בחיים המודרניים .אולם
ראשית כל ,כמובן ,עליכם להשיג את החשמל להפעלתם .חלק
ניכר מצריכת החשמל שלנו עוברת למנועים חשמליים .במידה
והמנוע החשמלי שלכם מסוגל להמיר חשמל לתנועה סיבובית,
הייתם יכולים לעשות דברים בצורה הפוכה ולסובב את הרוטור על
מנת לייצר זרם חשמלי? אם האופניים שלכם נכנסו ברגע זה
לתודעה שלכם ,אתם בכיוון הנכון.

ניסוי מספר 22

האם מנוע יכול גם כן
לייצר חשמל?
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
מגנט אדום
מגנט כחול
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה

כך תעשו זאת
 .1קחו את בלוק המנוע ,אולם ללא
מערכת גלגלי השיניים .כמובן ,אין
לכם את היכולת לראות אותו
מייצר חשמל .זאת הסיבה לכך
שתזדקקו למנורה לשם ההוכחה.
בצעו חיווט שלה ומקמו את
המגנטים על המנוע.
 .2סובבו את גלגל השיניים הקטן
בעזרת האגודל והאצבע המורה.

ניסוי מספר 23

הגברת מהירות הסיבוב
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
 2גלגלי שיניים
מכסה
מייצב
מגנט אדום
מגנט כחול
ארכובה
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה

כך תעשו זאת
 . 1אתם כבר מכירים דרך אחת להגברת
מהירות הסיבוב :השתמשו במערכת
של גלגלי שיניים .לכן התקינו מחדש
את שני גלגלי השיניים ,חברו את
הכיסוי ,והדקו את הכיסוי לבלוק
המנוע בעזרת המייצב.
 . 2וכעת ,התקינו את שני המגנטים על
בלוק המנוע במהירות .לא יהיה
פשוט לסובב את המוט הצהוב העבה
בעזרת האצבע שלכם .אולם ברגע
שהרכבתם את הארכובה הכתומה,
תוכלו לסובב אותו בקלות.

ניסוי מספר 24

כוח שאתם יכולים
להרגיש
תזדקקו לדברים הבאים
-

בלוק מנוע
 2גלגלי שיניים
מכסה
מייצב
מגנט אדום
מגנט כחול
ארכובה
חוט חשמל אדום
חוט חשמל כחול
נורה

כך תעשו זאת
 .1הוציאו את חוט החשמל ממגע
הנורה וסובבו את הארכובה.
 .2חברו מחדש את הנורה.
סובבו בשנית את הארכובה.
האם אתם מרגישים את
ההבדל?
וכעת נסו לגרום קצר לגנרטור
באמצעות חיבור חוט החשמל
הכחול לשני מגעי המנוע .סובבו
שוב!
למה אתם שמים לב?

ניסוי מספר 25

העברת חשמל
תזדקקו לדברים הבאים

כך תעשו זאת
.1

.2

.3
.4

בעזרת שתי הערכות שלכם ,הרכיבו שני
מנועים ,כל אחד מהם עם מערכת של גלגלי
שיניים .ציידו את שני המנועים עם ארכובה.
השתמשו בחוטי החשמל לחיבור שתי
נקודות החיבור של היחידה ,ולאחר מכן נסו
לעשות שימוש באחד מהם ולאחר מכן בשני
בתור גנרטור לייצור חשמל .כעת ,ברגע
שאתם מסובבים את הארכובה על מנוע
אחד ,המנוע השני יתניע.
זה יעבוד גם אם אתם מכניסים כמה מטרים
של חוט חשמל מבודד בין שני המכשירים.
עליכם לעשות שימוש במספריים להוצאת
חלק מהבידוד מקצוות חוטי החשמל ,ולאחר
מכן חברו אותם בעזרת מהדקי תנין.

-

 X 2בלוק מנוע
 2גלגלי שיניים
 X 2מכסה
 X 2מייצב
 X 2מגנט אדום
 X 2מגנט כחול
 X 2ארכובה
 X 2חוט חשמל אדום
 X 2חוט חשמל כחול
מספריים
אופציונלי ,מספר מטרים
של חוט חשמל מבודד

שיחת טלפון עם ארכובה ידנית
האם אי פעם תהיתם לגבי אותם מכשירי טלפון
ענקיים עתיקים עליהם ,במקום לחייג מספר,
אנשים נהגו לסובב ארכובה לפני שהתחילו
לדבר? תוכלו לראות אותם לפעמים בסרטים
המתארים תקופת זמן בין  1885ל.1930-
באותה תקופה ,לא היה עובר זרם חשמלי בקווי
הטלפון ברוב המקרים .אם מישהו רצה לעשות
שיחת טלפון ,הוא או היא היו צריכים לסובב
גנרטור קטן על מנת לשלוח אות למרכזיה.
ואז ,אותם בחורים
שהיו במרכזיה
קיבלו אות המציין
שמישהו מעוניין
לחייג אליהם ,והם
היו מחברים את
אותו אדם שמבצע
את השיחה לאדם
שמקבל את
השיחה באמצעות
הכנסת תקעים
בצורה ידנית
לשקעים
המתאימים.

בדקו את הדבר הבא

גנרטור
במידה ואתם מחזיקים חוט חשמל בתוך השדה המגנטי של מגנט קבוע ,לא קורה שום
דבר .אבל אם אתם מזיזים את חוט החשמל דרך השדה המגנטי ,הוא מייצר מתח
חשמלי .זהו העיקרון שעומד מאחורי הגנרטור החשמלי .איורים  Aעד  Dמראים כיצד פועל
גנרטור .באיור  , Aהאזור הירוק של לולאת המוליך זז כלפי מעלה דרך השדה המגנטי
בקוטב הדרומי .כשזה קורה ,זרם חשמל זורם לכיוון נקודת החיבור החיובית כמצוין
באמצעות חץ שחור קטן .באזור הצהוב בקוטב הצפוני של המגנט ,הזרם זורם הרחק
מנקודת החיבור השלילית .הזרם זורם דרך נקודות החיבור וחוט החשמל לכיוון הנורה,
מה שסוגר את המעגל החשמלי .באיור  ,Bלא מיוצר זרם חשמלי באותו רגע ,לכן הנורה
כהה .אולם באיור  Cזרם החשמל זורם שוב .כיווני זרימת זרם החשמל בלולאת המוליך
הצהובה והירוקה הפוכים יחסית ל ,A-מכיוון שכל אחד מהם עובר דרך האזור של קוטב
המגנט הנגדי .אף על פי כן ,כיוון זרימת זרם החשמל דרך הנורה נשאר זהה ,מכיוון
שהמחלף מבטיח שזרם החשמל עדיין זורם לכיוון נקודת החיבור החיובית והרחק מנקודת
החיבור השלילית שבצד האחר .במיקום של איור  ,Dפעם נוספת ,לא זורם זרם חשמלי.
למרות שכיוון זרימת הזרם החשמלי דרך לולאת המוליך משתנה עם כל סיבוב ,היא
נשאר ת קבועה בנקודות החיבור ,גם אם עוצמת זרם החשמל מתנדנדת די הרבה (זאת
הסיבה לכך שהנורה מהבהבת ברגע שאתם מסובבים את הארכובה לאט).

זמן קצר לאחר מכן ,הפיזיקאי והכימאי
האנגלי המבריק Michael Faraday
( )1791-1867גילה את מה שנקרא
בשם אינדוקציה מגנטית ,השם שניתן
לתופעה שבה שדה מגנטי חלופי בתוך
חוט חשמל ייצר זרם חשמלי.
אינדוקציה מהסוג הזה היא גם הסיבה
לכך שהמנוע שלכם מסוגל לפעול כמו
גנרטור חשמלי .חוקרים רבים עשו בזה
שימוש עבור סוגים שונים של מכשירים
המייצרים חשמל.

בשנת  ,1833הפרופסור האנכלי
 ,Liam Ritchieהיה הראשון שייצר
חשמל באמצעות סיבוב
אלקטרומגנט בין הקטבים של מגנט
קבוע גדול.
ממציאים רבים ניסו לשפר את
המכשירים האלה ,כיוון שהיה
ברור שסוללות לא נחשבו
למקורות זרם חשמל מתאימים
לטווח הארוך במידה והיה צורך
בכמויות גדולות של חשמל .גם
ככה ,איכות הביצועים של מכונות
קטנות אלה נשארה מועטה למדי
עד לסוף המאה ה .19-אולם אף
על פי כן עשו בהם שימוש
לפעמים על מנת לייצר את
החשמל שהיה דרוש על מנת
להפעיל מגדלי אור.

חשמל הפך ליעיל באמת
רק בשנת  ,1800כאשר
הפיזיקאי האיטלקי בשם
אלסנדרו וולטה המציא את
הסוללה ובכך יצר את
המקור הראשון לזרם
חשמלי.
מספר שנים מאוחר יותר,
בשנת  ,1819הפרופסור
לפיזיקה הדניHans ,
 Christian Orstedגילה
תגלית מרתקת :במקרה,
הוא מיקם חוט חשמל על
מצפן והבחין בכך שהמחט
זזה כאשר זרם חשמל
זרם דרך חוט החשמל.
התגלית הזו גרמה
למהומה לא קטנה בקרב
המדענים הטבעיים באותה
תקופה .היא הראתה
ששני השדות השונים
לחלוטין לכאורה של
חשמל ומגנטיות היו
למעשה קשורים האחד
לשני .כעת אתם יודעים
כיצד ניתן להסביר את
ההבחנה של :Orsted
זרימת הזרם החשמלי
יוצרת שדה מגנטי
סביב חוט החשמל,
והמחט של המצפן
מגיב לכך .פיזיקאים
באותה תקופה היו
זקוקים ליותר שנים על
מנת להבין את זה.

רק בשנת
1825
הפיזיקאי
האנגלי
William
 Sturgeonבנה
את
האלקטרומגנט
הראשון.

ההיסטוריה של המנועים והגנרטורים

 .1המעלית הראשונה
בעולם,Mannheim ,
גרמניה.
 .2דינמו שנבנה על ידי
.Werner von Siemens

הממציא הראשון שבנה גנרטור חשמלי אמיתי עם
רמת ביצועים גבוהה היה הגרמני Werner von
 .)1816-1892( Siemensלכן הוא נחשב לממציא
תחום הנדסת החשמל .בגרסה שלו לגנרטור ,הוא
החליף מגנטים קבועים באלקטרומגנטים חזקים הרבה
יותר המופעלים באמצעות חלק מהחשמל שהופק על
ידי מכשיר זה .ברגע שהוא מתחיל לפעול ,סוג זה של
גנרטור  Siemensמייצר כמות קטנה של זרם חשמל,
שבאופן מידי מספק אנרגיה לאלקטרומגנטים .ברגע
שהם פועלים ,ייצור החשמל גדל במהירות .הגנרטור
של  Siemensהיה כל כך חזק עד כי מד החשמל
התפוצץ בפעם הראשונה ש Siemens -ניסה לעשות בו
שימוש.

זו הייתה ההמצאה הראשונה שהוזילה את
החשמל והפכה אותו למוצר זמין בכמויות
גדולות ,ורק בשלב זה הפכו הנורה החשמלית
והמנועים החשמליים לחסכוניים באמת.
גנרטורים המופעלים באמצעות אותו עיקרון
עדיין פועלים בכל המפעלים לייצור חשמל
שקיימים היום.

עד לתקופה הזו ,עבר זמן רב מאז
המצאת המנוע החשמלי .בשנת
 ,1838החוקר Moritz Hermann
 Jacobiבנה מכונה שעשתה
שימוש בסך הכול שמונה
אלקטרומגנטים על מנת לגרום
לזרם החשמל בסוללה לזרום
בתנועה מעגלית .הוא היה אפילו
מסוגל לעשות שימוש במכונה
להפעלת סירה קטנה .ולאחר מכן
 Werner von Siemensהחל
לעבוד על המשימה של פיתוח
ושימוש במנועים חסכוניים עם
רמת ביצועים גבוהה לשם ייצור
הספק חשמלי.
עבור תערוכת המסחר
בברלין ,לדוגמא ,הוא בנה
את המנוע הראשון של
המסילה החשמלית,
ובשנת  1881הוא בנה
את החשמלית הראשונה
בברלין .הוא גם הציע את
השימוש ברכבות מעבר
חשמליות מהירות על מנת
להקל על הרחובות
הפקוקים באותה תקופה.
זמן קצר לאחר מכן,
מנועים חשמליים בכל
הגדלים הועברו לתוך
המפעלים והבתים ,והם
הקלו על עומסי העבודה
מאז.

 .3גנרטורים תלת פאזיים
במפעל חשמל תלת פאזי.
 .4מנוע של מסילה
חשמלית ראשונה .1879
 .5החשמלית הראשונה,
1881

