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התקנת הסוללות
שחררו את בורגי הכיסוי ,הכניסו את הסוללות בכיוון הנכון שלהן והבריגו את
הכיסוי חזרה למקומו.
הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר .הסוללות מסווגות בתור פסולת  WEEEויש
להשליכן בצורה בטוחה כאשר אין בהן יותר צורך .עיינו בתרשים על מנת לדעת
כיצד להוציא ולהכניס את הסוללות .אין לנסות להטעין מחדש סוללות לא נטענות.
סוללות נטענות ייטענו תחת פיקוח של אדם מבוגר .סוללות נטענות יש להוציא
מ הצעצוע טרם טעינתן .אין לערבב סוגים שונים של סוללות ,או בין סוללות חדשות
לסוללות משומשות .את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה שלהן (עיינו
בתרשים) .את הסוללות המשומשות יש להוציא מהצעצוע .אין לגרום לקצר חשמלי
של מגעי הסוללה.

מצב של כיפה מוארת

 .1מקמו את אחת מתוך שתי הכיפות השחורות על פני הנורה ונעלו אותה
במקום באמצעות תנועת סיבוב שלה בעדינות כנגד כיוון השעון.
 .2כעת מקמו את גלובוס התצפית מעל ונעלו אותו במקום באמצעות תנועת
סיבוב שלו בעדינות כנגד כיוון השעון.
 .3העבירו את המפסק לאפשרות של "כיפת מקרן".
 .4באפשרותכם להקרין גם קבוצות כוכבים או כוכבים על התקלה או על
קירות באמצעות הוצאת גלובוס התצפית ממקומו.

קבוצות הכוכבים

קבוצת כוכבים היא סט של כוכבים
המקושרים האחד לשני באמצעות
קווים דמיוניים .בזמן שהמסתכלים
על שמיים מאלים בכוכבים,
אסטרונומים עתיקים קראו לקבוצות
הכוכבים בשמות במטרה לכבד את
האלים ולסייע לנוסעים למצוא את
המיקום שלהם.

העגלה הקטנה ( ,)Aהעגלה הגדולה ( ,)Bמערכת כוכבים בקצה שביל החלב (,)C
דראקו ( ,)Dקפאוס ( ,)Eהרקולס ( ,)Fאנדרומדה ( ,)Gקסיופיה ( ,)Hפרסאוס ( ,)Iמזל
שור ( ,)Jברבור ( ,)Kפגסוס ( ,)Lמזל דלי ( ,)Mמזל דגים (.)O( Cetus ,)N

שמיים עטורים בכוכבים

כיפת השמיים עטורי הכוכבים של מצפה הכוכבים שלכם מייצגת שמיים בתנאי
ראות כמעט מושלמים .מספר הכוכבים שבאפשרותכם לראות בשמיים תלוי במיקום
שלכם .בתוך עיר ,יתכן ותוכלו לראות כעשרה כוכבים בלבד בשל זיהום האור
מתאורת הרחובות .במידה ואתם רוצים לראות כמה שיותר כוכבים ,תבלו לילה
בכפר .קיימים  70,000ביליון כוכבים ביקום .רק  6000כוכבים נראים לעין ללא צורך
במכשור מיוחד 2000 ,כוכבים מתוכם נראים לעין בחצי כדור הארץ הצפוני בתנאים
אידיאלים .כיפת הכוכבים של מצפה הכוכבים מציגה בין  1000עד  15600כוכבים.
מצפה הכוכבים מסתובב במטרה לשחזר את תנועת השמיים בלילה.

מצב מקרן

 .1הכניסו את אחד מתוך שלושת הדיסקים עם השקופיות לתוך הפתח.
 .2העבירו את המפסק למצב "דיסק מקרן".
 .3כעת מקמו את המקרן במרחק של בין  1מטר ל 5 -מטר מהקיר או
מהתקרה .כוונו את המיקוד של התמונה באמצעות סיבוב העדשה.
 .4סובבו את הדיסק להחלפת התמונה.

אסטרונאוטים בעבודה (בפעולה)

 ,Buzz Aldrinהאדם השני שהלך על הירח.

 Eugene Cernanבסמוך למודול הירח של אפולו .17

 Eugene Cernanמכוון את רכב השטח
הירחי.
 Richard Linnehanעל זרוע הרובוט של תחנת החלל
הבינלאומית.
 Bruce McCandlessמנסה את חבילת הטילים .MMU

 R Curbeam and C Fuglesangבמרחק של יותר מ 400-ק"מ
מעל כדור הארץ.
פוטומונטאז' של כדור הארץ כפי שנראה מרכב השטח
הירחי אפולו .15
תמונת סלפי של  Barry Wilmoreבמהלך הליכתו בחלל.

ציוד חלל

מעבורת החלל אטלנטיס מוכנה לעגון עם תחנת החלל.

המשגר  SLSיוכל לשגר טיפוס למאדים.

מעבורת החלל דיסקברי במרכז החלל קנדי.

אטלנטיס עוגנת עם תחנת החלל הרוסית  Mirבמסלול.

גשש  Van Allenמודד קרינה של השמש.

 Progressהינו כלי משא הנושא ציוד לתחנה.

הלוויין הזה מסייע לחזות את מזג האוויר ולנבא אסונות טבע.

ברגע שהיא נטשה את מיכל הדלק שלה ,המעבורת מגיעה
למהירות של  28000קמ"ש.

הכוכבים

פוטומונטאז' של הירח עובר מלפני השמש.

מודול ירחי אפולו  11ממריא מהירח חזרה לכדור הארץ.

השמש מפיקה התפרצויות סולאריות ענקיות.

תמונה של שבתאי והטבעות שלו שתועדו על ידי גששת
.Cassini
שבתאי כולל ירחים רבים ,כולל את טיטן ,דיונה Mimas ,וגם
.Tethys.
כוכב הלכת החיצוני  HD189733יכול להיות בן הדוד של
כדור הארץ שלנו.
חמצן התיר את קיומם של תחילת החיים על כדור הארץ.

התפרצויות סולריות נמצאות תחת מעקב על ידי נאס"א.

תצפית על כוכבי הלכת

 Aכוכב חמה

 Dכוכב מאדים

 Gאוראנוס

 Bכוכבה נגה

 Eכוכב יופיטר

 Hכוכב נפטון

 Cכדור הארץ

 Fכוכב שבתאי

לפעמים ,ניתן לראות כוכבי לכת בשמי לילה .תוכנת אסטרונומיה יכולה לסייע לכם
לזהות אותם .השתמשו במשקפות או בטלסקופ.

תצפית על הירח

הירח הינו האובייקט הקל ביותר לצפייה בשמיים .שלבי הירח הם מולד הירח (,)1
סהר ראשון ( ,)2רבע ראשון ( ,)3ירח מגובנן ( ,)4ירח מלא ( ,)5ירח מגובנן ( ,)6רבע
אחרון ( ,)7סהר אחרון ( )8ומולד ירח ( .)9כ 28 -ימים עוברים בין מולד ירח למולד
ירח.

